
CHALLENGE, INNOVATION, KNOWLEDGE



Însemnătatea vieţii economice ca principală forţă ce susţine evoluţia societăţii în ansamblu, a 

inspirat Casa de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociaţii către aprofundarea ramurilor juridice ce 

guvernează mediul de business, prin practica desfăşurată, marcată de proiecte provocatoare 

prin concept și complexitate. 

Experienţa definită de colaborări trainice și profitabile stă drept blazon, datorită încrederii 

și loialităţii cu care echipa Pavel, Mărgărit și Asociaţii a fost onorată de către o clientelă 

formată din jucători de prestigiu ai mediului economic, din pieţe emergente și solide, atât din 

România, cât şi din Europa. 

Continua preocupare pentru dezvoltare a purtat Casa de Avocatură Pavel, Mărgărit și 

Asociaţii spre specializarea în ramurile dreptului comercial al corporaţiilor, concurenţei, 

administrativ-fiscal, financiar-bancar, şi mai ales în domeniul insolvenţei, atât în ceea ce 

priveşte reorganizarea, cât şi falimentul societăţilor comerciale. 

Fenomenele dinamice cu tendinţa de noutate precum dezvoltarea proiectelor imobiliare sau 

raporturile ocrotite de legislaţia proprietăţii intelectuale, constituie repere ale unei evoluţii 

energice a mediului de business ce au purtat echipa societăţii Pavel, Mărgărit și Asociaţii spre 

specializări şi în aceste domenii. 

Echipa de avocaţi coordonată de Radu Cătălin Pavel este recomandată prin eficientă, 

dedicarea și profesionalismul ce caracterizează serviciile de consultanţă, cât și cele de 

asistentă și reprezentare în faţa instanţelor, până la cel mai înalt grad și înaintea curţilor de 

arbitraj. 

Profunda consideraţie pentru echitate, ca primă valoare ce garantează existenţa societăţii 

umane, stă drept fundament pentru conceperea serviciilor juridice la onorarii rezonabile și, în 

acelaşi timp, tratarea fiecărui client cu acelasi grad de devotament și implicare.

DESPRE NOI



PROFESIONALISM - Dedicăm serviciile de 

calitate experienţa de care ne bucurăm, spre 

soluţionarea și abordarea strategică a fiecărei 

chestiuni de natură juridică, pe care clienţii 

nostri o întâmpină, protejându-le interesele în 

activitatea desfașurată.

IMPLICARE - Tratăm fiecare cauză, și fiecare 

client, cu aceeași dedicare, prezentându-

ne devotamentul și diligenţa în semn de 

recunoștinţă pentru încrederea cu care ne 

onorează. 

OBIECTIVITATE - Tratăm fiecare cauză cu 

promptitudine și obiectivism, concentrându-

ne asupra soluţionării sale într-o durată 

rezonabilă. 

ECHITATE - Cinstim acest principiu din care 

izvorăste însăși legea, plasându-l drept prim 

reper în conceperea și planificarea serviciilor 

de consultanţă și în special în stabilirea 

onorariilor percepute. 

EMPATIE - Dincolo de caracterul echidistant 

al justiţiei, rezonăm cu implicaţiile de ordin 

spiritual ale prejudiciilor suferite de clienţii 

nostri, apărându-le drepturile și interesele și 

acţionând în vederea ameliorării situaţiei cu 

care se confruntă.

ETICĂ - Supunem activitatea noastră 

profesională respectului pentru lege, morală 

și umanitate, ca prime valori sub care poate 

fiinţa societatea. 

CONFIDENŢIALITATE- Cu un profund 

respect pentru acest principiu ce ne 

guvernează profesia, plasăm drept reper al 

activităţii noastre discreţia asupra acţiunilor 

clienţilor nostri și a valorilor materiale și 

spirituale, pe care aceștia le preţuiesc.

VALORILE NOASTRE DOMENII DE EXPERTIZA



Abordăm fiecare proiect al acestui domeniu 
reglementat de relaţii complexe între entităţile 
juridice din sfera construcţiilor cu minuţiozitate, 
ridicând aspecte de siguranţă, fiabiliate, eficienţă, 
estetică şi profitabilitate. Dedicăm servicii de 
consultanţă pentru redactarea documentelor, 
negociere, autorizare şi solutionarea litigiilor in 
domeniu.
Oferim servicii integrate in:

 � Litigii izvorâte din vicii ale construcţiei
 � Litigii legate de proprietăţi şi titluri de proprietate 
 � Litigii privind răspunderea proprietarului
 � Litigii privind viciile construcţiei
 �  Litigii privind  întârzierea, întreruperea, ineficienţa 
construcţilor, proiectarea defectuoasă, 
prelungirea lucrărilor sau pierderea proiectului

 �  Reprezentarea a varii părţi în litigii privind 
proiecte de construcţii  

 �  Redactarea şi negocierea contractelor de 
construcţii între proprietari, antreprenori, 
subcontractori, arhitecţi şi ingineri, de finanţare 
a acordurilor între creditori şi debitori şi de 
închiriere între locatori şi locatari 

 �  Consultanţă oferită dezvoltatorilor imobiliari 
pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor impuse 

pentru exploatarea terenurilor
 � Redactarea, negocierea şi revizuirea contractelor
 �  Consultanţă în managementul şi administrarea 
proiectelor şi construcţiilor 

 � Litigii privind viciile în construcţii
 � Litigii pe drept comun şi arbitraj
 �  Redactarea contractelor de antrepriză , FIDIC, 
închiriere echipamente de construcţii

 �  Asistenţă legală pentru operaţiunile zilnice 
legate de lucrările de construcţii 

 �  Consultanţă oferită dezvoltatorilor imobiliari, 
antreprenorilor generali, subcontractorilor în 
operaţiuni zilnice legate de construcţii

 �  Menţinerea clienţilor la curent cu cele mai 
recente modificări legislative

 �  Opinii juridice legate de efectele garanţiilor în 
evicţiune

 �  Rapoarte de diligenţă în diverse faze de 
construcţie, vânzare şi achiziţionare de 
proprietăţi

 �  Asistarea antreprenorilor generali şi 
subcontractorilor în negocierea politicilor 
impuse

 �  Redactarea contractelor şi precontractelor de 
vânzare-cumpărare de proprietăţi

IMOBILIARE 
& CONSTRUCŢII

LITIGII Considerând reala însemnătate a materiei civile asupra 
fiecărui aspect ce caracterizează existenţa unui individ și 
a unei entităţi juridice, împreună cu protecţia şi implicaţiile 
sale asupra valorilor materiale şi spirituale ale societăţii, 
ne dedicăm iniţial prin alternativa medierii iar ulterior 
prin reprezentarea în faţa instanţei de judecată asupra 
apărării intereselor morale şi pecuniare ale clienţilor 
nostri. Demersurile noastre se reflectă în investigarea 
detaliilor cauzei şi a contextului legislativ, întocmirea 
documentaţiei, colaborarea cu experţi în susţinerea 
probaţiunii şi dovedirea daunelor. Competenţa noastră în 
domeniul litigiilor, cu o vastă aplicaţie, este completată de 
activităţi de asistenţă şi reprezentare înaintea instanţelor 
de drept comun până la cel mai înalt grad şi curţilor de 
arbitraj intern şi internaţional.

Oferim servicii integrate în: 
 � Litigii în materie civilă şi comercială
 � Recuperări creanţe
 � Dispute contractuale
 �Medieri în dispute contractuale 
 �Medieri în dispute administrative şi fiscale
 � Cereri în materie civilă
 � Opinii juridice în cauze complexe
 � Asistenţă la negocieri, medieri
 � Cereri în materia dreptului de proprietate
 � Drept succesoral
 � Executări silite
 � Arbitraj
 � Recunoaşterea deciziilor internaţionale
 � Litigii de răspundere profesională

Respectăm specificul fiecărei societăţi comerciale, 
particularitate delimitată de structură, principii de 
funcţionare, domenii de activitate şi pieţe în interiorul 
cărora operează în mediul de business în spiritul 
influenţării profitabilităţii. Serviciile de consultanţă 
sunt axate pe asistenţa in negocieri, mediere şi 
soluţionarea disputelor contractuale precum şi 
conceperea de strategii complexe aplicabile relaţiilor 
între partenerii de afaceri. 
Oferim servicii integrate în: 

 � Conflicte intre corporaţii 
 � Dispute între acţionari
 � Dispute între parteneriate
 �  Răspunderea directorului executiv şi a 
administratorilor 

 � Litigii izvorâte din contracte comerciale 
 �Mediere structurată
 � Negocieri facilitate

 � Acorduri confidenţiale pre şi post dispute 
 � Încălcări de contracte
 � Schimbări în structura acţionariatului
 � Răscumpărări de acţiuni
 �  Anularea hotărârilor adunării generale  
a asociaţilor 

 � Înfiinţare de societăţi comerciale
 � Acorduri între societăţi cu răspundere limitată
 � Acorduri între asociaţi şi parteneriate
 �  Revizuirea contractelor de orice tip, inclusiv  
cele de distribuţie, manufactură,  
licenţiere în diverse domenii de activitate

 �  Revizuirea, negocierea şi încheierea tranzacţiilor 
comerciale  de creditare 

 �  Asistarea clienţilor la întocmirea  
planurilor de afaceri

 �  Negocierea acordurilor referitoare la drepturile 
investitorilor

CORPORAŢII & 
COMERCIAL

Ne bucurăm să contribuim la asigurarea  
cadrului legal în care este exercitată activitatea 
lucrativă a clienţilor noştri. Implicarea noastră 
este reflectată de asumarea unor decizii inspirate 
de către reprezentanţii entităţilor juridice ce ne 
consultă în domeniu şi menţinerea unui mediu de 
lucru armonios în cadrul nucleului angajatoului. 
Nu în ultimul rând oferim asistenţă şi susţinere 
în litigii către angajaţi ai căror drepturi au fost 
încălcate. 
Oferim servicii integrate în: 

 � Rezoluţii în disputele de angajare
 � Consultanţă în cauze de dreptul muncii
 � Contracte de muncă

 �  Formularea şi redactarea procedurilor şi 
politicilor interne ale companiei

 � Practici de muncă neloiale
 �  Consultanţă privind confidenţilitatea şi disciplina 
angajatului

 �  Întărirea contractelor de muncă inclusiv prin 
acorduri neconcurenţiale şi de confidenţialitate

 �  Asistenţă la investigarea plângerilor de hărţuire 
la locul de muncă

 �  Asistenţă în cazuri de cercetare disciplinară a 
angajaţilor

 �  Asistenţă în concedierea angajaţilor şi încetarea 
contractelor de muncă 

 �Medierea conflictelor între angajaţi şi angajatori

DREPTUL 
MUNCII 

ENERGIE Unul dintre domeniile cele mai noi și de prestigiu, 
care cuprinde o serie de aspecte ce trebuie rezolvate 
de către profesioniști în domeniul dreptului o 
reprezintă aria “green law” ce a înregistrat o creștere 
redutabilă în ultima perioadă. Suntem mândri de a 
ne număra printre specialiștii domeniului “green law” 
ajutandu-ne clienţii, oferindu-le suport legal înspre 
conservarea mediului prin consilierea acestora 
asupra iniţiativelor ecologice, adoptarea strategiilor 
de durabilitate și surse de energie alternativă. 
Oferim servicii integrate în:

 �  Asistenţă juridică în cadrul proiectelor de 
investiţii în domeniul energetic;

 �  Întocmirea de rapoarte de due diligence în 
cadrul proiectelor de investiţii în domeniul 
energetic;

 �  Verificarea și îndeplinirea tuturor formalităţilor 
necesare în faţa autorităţilor competente

 �  Verificarea documentaţiei în conformitate 
cu Autoritatea Naţională de Reglementări în 
domeniul Energiei  ANRE

 �  Opinii juridice cu privire la interpretarea 
normelor internaţionale emise de instituţiile 
Uniunii Europene aplicabile în domeniul energiei

 �  Opinii juridice privind aplicarea normelor în 
vigoare în activităţile desfășurate în domeniul 
energiei

 �  Consultanţă juridică în proiecte de dezvoltare a 

centralelor fotovoltaice, obţinerea certificatelor 

verzi, tranzacţii între părţile implicate, proiecte de 

dezvoltare capacităţi energetice de producţie ce 

folosesc surse de energie regenerabilă, etc.

 �  Consultanţă juridică în proiecte de construcţii 

de centrale fotovoltaice și modernizare a 

centralelor existente 

 �  Negociere și mediere de contracte de 

parteneriat ăn domeniul energetic

 �  Redactare, negociere diverse contracte în 

domeniul energiei

 �  Consultanţă juridică în procesul de generare, 

transport, distribuţie și comercializare 

al centralelor de producere de energie 

independente

 �  Revizuire documentaţie de finanţare incluzând 

proiecte de finanţare pentru centrale de 

producere de electricitate 

 �  Acordare de asistenţă juridică în diferite 

chestiuni asociate industriei energetice cum 

ar fi stabilirea cadrului legal al desfașurării 

proiectelor, procurarea de echipamente 

necesare și obţinerea permiselor necesare, 

operarea proiectelor de energie.



EXECUTĂRI 
SILITE 

Practica juridică dobândită graţie încrederii de care 
am fost onoraţi de companii de referinţă din varii 
domenii de activitate sedimentează competenţă 
echipei Pavel şi Asociaţii în materia executărilor silite, 
începând cu redactarea documentelor, reprezentarea 
clienţilor sau participarea alături de executori 
judecătoreşti în cauze ce au ca obiect executări silite 
mobiliare sau imobiliare cât şi contestaţii la acestea.

Oferim servicii integrate in:  
 �  Reprezentarea clienţilor în desfăşurarea proce-
durii executării silite

 �  Participarea alături de executorul judecatoresc 
în executarea de bunuri mobile şi imobile

 � Asistenţă legală în procedura validării popririi
 �  Redactarea documentaţiei în executări silite şi 
contestaţii la executare

PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ

Într-un context în care creativitatea se evidenţiază 
drept o forţă marcantă în mediul economic şi social, 
influenţând valorile, mentalităţile şi aspiraţiile în 
societate, ne direcţionăm cunoştinţele şi competenţa 
pentru menţinerea statutului mărcilor înregistrate 
şi a operelor artistice în orice suport. Dincolo de 
experienţa marcată de colaborări durabile cu 
companii redutabile, pentru protejarea viziunii lor, 
ne implicăm în menţinerea intactă a expresiilor de 
identitate de brand, luptând împotriva flagelului 
contrafacerii şi a iniţativelor nedemne, proprii 
concurenţei neloiale. 
Oferim servicii integrate în:  

 �  Consultanţă în cauze legate de dreptul 
proprietăţii intelectuale

 � Încălcarea legislaţiei privind marca inregistrată
 � Încălcarea legislaţiei drepturilor de autor
 � Competiţia neloială
 �  Cereri privind prejudiciul de imagine produs prin 
acte  defăimătoare şi calomnioase 

 �  Obţinerea mărcii înregistrate şi protecţia 
drepturilor de autor incluzând redactarea 
documentaţiei pentru înregistrare

 �  Redactarea documentelor cerute de procedurile 
OSIM/ORDA

 � Contracte de cesiune de  marcă înregistrată

ASOCIAŢII 
& FUNDAŢII 

Salutând demersurile companiilor pentru dezvoltare, 
am conceput în beneficiul dat de împletirea know 
how-ului legal cu cel strategic servicii de consultanţă 
în vederea susţinerii procedurilor de înfiinţare şi 
încorporare, consiliere bazată pe înţelegerea aprofundată 
a raporturilor ce pun în mişcare mediul de afaceri şi 
responsabilităţile ce-i revin fiecărei părţi implicate.

Oferim servicii integrate în:  
 � Redactarea statut asociaţie 
 � Reprezentare în procedurile de încorporare
 �  Acordare asistentă juridică în diverse activităţi 
ale asociaţiei

 �  Consultanţă juridică în diverse operaţiuni ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor

FISCAL 
& ADMINISTRATIV

Combinând competenţa întregită de practică 
şi colaborarea cu fonduri de acţiuni, consultanţi 
financiari, experţi auditori şi alţi specialişti in domeniu, 
susţinem relaţia clienţilor noştri persoane individuale, 
societăţi comerciale, antreprenori, corporaţii şi 
structuri acţionariale, entităţi juridice scutite de 
plata taxelor, parteneriate şi organizaţii familiale 
cu autorităţile fiscale în cauze privind impozite, 
documente emise de diverse instituţii ale statului sau 
dubla impunere.   

Oferim servicii integrate in:  
 �  Redactare de opinii legale asupra aplicabilităţii 
legislaţiei fiscale în cauze privind TVA - ul, impoz-
itul pe venit , impozitul pe capital

 �  Redactare memorandumuri adresate către 
autorităţi publice cu privire la modificarea sau anu-
larea diferitelor documente emise de către acestea
 �  Contestarea de acte normative emise de 
autorităţile fiscale

 � Opinii juridice legate de dubla impunere (DTT)  

DREPT BANCAR 
& FINANCIAR

Susţinem dezvoltarea clienţilor noştri prin protejarea 
investiţiilor întreprinse de acestia prin acordarea de 
consultanţa şi asistarea în demersurile de obţinere 
a creditării, leasingului,  finanţării comerciale sau 
achiziţiilor.
Oferim servicii integrate în:  

 �  Consultanţă în acordarea de facilităţi de credit 
către companii

 �  Reprezentarea creditorilor în cauze complexe de 
finanţare comercială

 �  Revizuire şi redactare  contracte de creditare 
şi scrisori de garanţie bancară, precum şi 
acte adiţionale de modificare a termenilor şi 
condiţiilor împrumuturilor acordate 

 � Asistenţă în procesul de leasing financiar
 �  Negocierea contractelor de leasing, obţinerea 
aprobărilor în vederea dezvoltării proiectelor 
imobiliare 

 �  Reprezentarea creditorilor şi debitorilor în 
achiziţii, dezvoltarea proiectelor tip resort

Implicaţiile economice, financiare şi sociale ale procedurilor 
de restructurare, insolvenţă, reorganizare şi faliment 
impun coordonarea demersurilor juridice de către 
specialişti în domeniu pe care competenţa îi recomandă 
pentru stabilizarea situaţiei cu care societatea de astazi se 
confruntă. Dincolo de respectarea complexităţii impuse 
de aceste proceduri, eforturile noastre sunt direcţionate 
spre protejarea drepturilor şi intereselor financiare ale 
societăţilor aflate în insolvenţă, operaţiunilor de împrumut 
sau consultarea creditorilor în recuperarea creanţelor. 
Oferim servicii integrate în:  

 �  Consultarea clienţilor în procedura insolvenţei, 
reorganizării şi falimentului
 � Vânzarea şi cumpărarea de creanţe
 �  Reprezentarea şi consultarea clienţilor în procedurile 
de observaţie, reorganizare şi faliment
 �  Consultarea clienţilor cu privire la acordarea 
facilităţilor de credite neperformate şi încheierea de 
trazacţii cu finanţare structurată
 �  Negocierea şi modificarea contractelor complexe 
de acordare de  împrumuturi, extinderi, restructurări, 
reduceri, novaţii şi cesiuni de creanţă 
 �  Diligenţa privind documentaţia impusă de acordarea 
facilităţilor de creditare

 �  Redactarea şi revizuirea documentaţiei necesare în 
procedura insolvenţei 
 �  Asistarea participanţilor la licitaţii publice în procedura 
falimentului 
 �  Consilierea creditorilor în întărirea drepturilor acestora 
în procedura insolvenţei
 �  Consilierea creditorilor în vederea recuperării 
cereanţelor în procedura insolvenţei
 �  Monitorizarea recuperării creanţelor în procedura 
insolvenţei
 �  Redactarea şi revizuirea planurilor de reorganizare
 �  Formularea şi redactarea de cereri de admitere a 
creanţelor 
 �  Consilierea clienţilor în declansarea procedurii 
falimentului
 �  Consilierea clienţilor  în vânzarea activelor în 
procedura falimentului
 �  Negocierea şi modificarea contractelor de împrumut 
cu creditorii extrajudiciari
 �  Soluţionarea cererilor creditorilor prin procedura 
medierii
 �  Apărarea administratorilor în cereri de atragere a 
răspunderii patrimoniale

RESTRUCTURARE, 
INSOLVENŢĂ, 

REORGANIZARE 
& FALIMENT

Considerând importanţa esenţială a concurenţei 
pentru menţinerea unui mediu economic sănătos, 
promovăm prin conceperea strategică a activităţii pe 
plan juridic a clienţilor noştri o conduită conform cu 
legea şi principiile eticii. În acelaţi timp, ne canalizăm 
cunoştinţele şi devotamentul pentru apărarea 
intereselor clienţilor nostri prejudiciaţi de iniţative 
ignobile în materia concurenţei.
Oferim servicii integrate în: 

 � Aplicarea legislaţiei concurenţiale în practică
 � Competiţie neloială
 � Adoptarea strategiilor defensive sub incidenţa 

legislaţiei concurenţei

 � Strategii de afaceri în chestiuni concurenţiale
 �  Contestarea în instanţă a deciziilor emise de 
către Consiliul Concurenţei

 �  Participarea activă în procesul de investigare 
realizat de Consiliul Concurenţei

 �  Consultanţă în conformitate cu prevederile 
legislaţiei concurenţei

 � Consultanţă în litigii concurenţiale
 � Abuzul poziţiei dominante
 �  Consultanţă împotriva practicilor ilegale 
promovate prin politici comerciale abuzive

 �  Consilierea clienţilor supuşi  politicilor interzise 
de Legea Concurenţei

CONCURENŢĂ 



Vă mulţumim pentru apreciere şi vă invităm să ne cunoaşteţi, spre a identifica împreună cele 

mai eficiente soluţii adaptate operaţiunilor juridice de zi cu zi şi soluţionării cauzelor ce vă 

afectează interesele.

Detalii contact:

ARA Business Center

Str. Părintele Galeriu nr 6C, etaj 1

Sector 2, Bucureşti

Tel: +40 213 111 616

Fax: +40 213 111 919

Email: office@avocatpavel.ro 

Web: www.avocatpavel.ro

CONTACT
MESAJUL FONDATORULUI

“Dreptatea nu se rezumă doar la ocrotirea adevărului si a echităţii, ci în 
special la crearea cadrului în care poate fi realizată excelenta în toate domeniile 
ce asigură evoluţia societătii. 

Înţelegerea domeniului juridic poate să asigure o practică avocaţială de 
ţinută, care să aducă beneficii clienţilor prin eforturi susţinute. Ne-am dedicat 
domeniilor ce sustin mediul de business, din respect pentru importanţa vitală a 
acestuia, ca motor al societăţii contemporane. 

Privim cu o sinceră apreciere drumul şi perspectivele fiecărui client, pe 
care-l percepem drept un veritabil partener, concentrându-ne cunoştinţele 
şi viziunea pentru a-i completa iniţiativele şi pentru a-i dedica un cadru legal 
materializării fiecărui proiect întreprins. 

Indiferent de drumul profesional al fiecăruia dintre noi, aceasta reprezinta 
unica miză în fata căreia trebuie să ne dedicăm viziunea și eforturile, singura 
noastră misiune fiind cea de a înfăptui binele, în toate formele sale”.  

Drd. Radu – Cătălin Pavel 
Avocat Coordonator al Pavel, Mărgărit și Asociaţii




