INFORMATII PERSONALE

ALEXANDRA MARIA OLOGU
Bucuresti, Romania

Listata in

2018
Locul 3 Restructurari si insolventa
si
Locul 4 – Litigii

2019
Locul 3 Restructurari si insolventa

Reprezentanta României în Asociația Internațională a Tinerilor Avocati 2015-2018
Membra a Legalmondo

EXPERIENTA
PROFESIONALA

10 ANI DE LA INTRAREA IN BAROU

Ian 2019 - prezent

Avocat titular cabinet de avocat Alexandra Ologu

Experiență

Mandate relevante:
! Reprezentarea unei societăți de construcții într-un litigiu cu o valoare de peste 6 milioane
EUR
! Reprezentarea a 4 IFNuri in activitatea curentă: relația cu BNR, obținere autorizații,
implementare data protection, revizuirea termenilor si conditiilor etc.
! Reprezentarea societăți având ca obiect de activitate energie regenerabilă în contracte cu
partenerii
! Acordarea de asistență investitorilor străini în activitățile curente desfășurate în România

Sept 2015 – Ian
2019
Experiență

Avocat coordonator– Sioufas & Colaboratorii, Bucuresti, Sector 4

Noiembrie 2013 –
Aug 2015
Experiență

Mandate relevante:
! Coordonarea unei echipe de 7 avocati in acordarea de asistenta si reprezentarea clientilor
in arii de practica cum ar fi: drept bancar, financiar, fiscal, imobiliar, litigii, arbitraj,
societar etc.
! Coordonarea unei echipe de 8 avocati din 2 jurisdictii, intr-un proiect ce presupune
reprezentarea Romaniei intr-un litigiu in California, având o valoare de 2 miliarde EUR
! Reprezentarea unei societati cu activitate in domeniul energetic intr-un arbitraj ICC
având ca loc al arbitrajului Viena.
! Coordonarea echipei de avocati care asigura reprezentarea a 4 banci in activitatile
curente cât și în peste 1300 de dosare
! Asistarea unuia dintre top 4 producatori de tutun in toate aspectele activității sale:
redactarea contractelor, obținerea autorizatiilor, aspect comerciale
Senior Associate – Dragne & Associates, Sector 1, Bucuresti
Mandate relevante:
! Membru al echipei care a asistat un investitor într-un proiect avand ca obiect fuziunea si
respectiv divizarea celor 20 de societati din grup
! Am reprezentat cu succes un producator de ulei intr-un litigiu fiscal cu o valoare de 2,8
Page 1 / 2

milioane EUR;
! Am reprezentat cu succes Baroul Bucuresti într-o serie de litigii fiscale;
! Reprezentarea unei societati de constructii într-un litigiu fiscal cu o valoare de EUR 1,5 mil;
! Asistarea si reprezentarea unui lanț de magazine amanet într-o tranzacție cu o valoare de 13
milioane EUR
! Asistarea si reprezentarea unui producator de substante chimice intr-o tranzactie cu o
valoare de 3,5 milioane EUR;
2008 Nooiembrie 2013
Experiență

Senior Associate - Cunescu, Balaciu and Associates,

Februarie 2008Ianuarie 2010

Asistent universitar, Facultatea de drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu. Materie
– Drept European

EDUCATIE
Dates

Mandate relevante:
! Reprezentarea unei societati de constructii într-un litigiu avand ca obiect un contract FIDIC
rosu editia 1999
! Reprezentarea unui producator de chimicale într-un litigiu de concurență neloială
! Reprezentarea mai multor societati in litigii fiscale

Octombrie 2009- Octombrie 2010

CURS

Master in dreptul European și internațional al afacerilor

CALIFICARE

Diplomă de master

INSTITUTIE

Paris 1 Pantheon Sorbonne

Date

Septembrie 2004 - Iunie 2008

CURS

University degree

CALIFICARE

Diplomă universitară în drept european

INSTITUTIE

Universitatea Nicolae Titulescu. Facultatea de drept

PERSONAL SKILLS
Limba materna
Alte limbi cunoscute

ROMANA
ENGLEZA, FRANCEZA, ITALANA
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