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Despre noi
Beneficiind de o prezenţă îndelungată pe pieţele din Europa Emergentă și Asia Centrală, societatea
noastră de avocatură dispune de una dintre cele mai extinse reţele de birouri de avocatură din
regiune: 11 birouri în 10 jurisdicții.
Kinstellar a fost creată în noiembrie 2008 din birourile renumitei firme internaţionale de avocatură
Linklaters în Bratislava, Bucureşti, Budapesta şi Praga şi este continuatoarea, în Europa Centrală,
de Est și Asia Centrală, a standardelor de calitate deprinse de echipele noastre în cei mai bine de 15
ani de prezenţă Linklaters în regiune.
Ulterior, Kinstellar a deschis noi birouri în Belgrad (Serbia) şi Istanbul (Turcia) – 2010, Almaty – 2013
și Nur-Sultan – 2018 (Kazakhstan), Sofia (Bulgaria) – 2015, Kiev (Ucraina) – 2016, Tashkent
(Uzbekistan) – 2018 și are în continuare planuri ambiţioase de a-şi spori prezenţa în regiune.

Despre echipa din București
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Biroul din București al Kinstellar are 35 de avocați care, în ultimii 10 ani, au
fost implicați în cele mai importante tranzacții din România.
Oferim servicii de reprezentare și asistență juridică de cea mai bună calitate în
toate sectoarele de activitate relevante pentru regiune și pe toate ariile de practică
inerente activității organizațiilor.
Mulți dintre avocații seniori au beneficiat de educație juridică și în sistemele de
drept jurisprudențial dar și de drept continental și au acumulat experiență
activând în firme internaționale de avocatură, primind an de an aprecieri în cadrul
celor mai importante directoare legale.
Pe lângă acestea, de-a lungul timpului, echipa de avocați din București a fost
aproape de clienții săi prin scrierea de știri și articole de interes, a găzduit
seminarii cu privire la schimbările legislative și a întâmpinat mereu cu bucurie
invitația de a susține prezentări ori webinarii pentru organizații de tip
nonguvernamental.

Membrii echipei Kinstellar
Mădălina Anghenie
Associate
(+40) 21 307 1628
madalina.anghenie@kinstellar.com
Mădălina Anghenie este Associate Lawyer în cadrul biroului nostru din București și unul dintre
membrii principali ai echipei de Dreptul Muncii. A lucrat pentru companii locale și de talie
internațională, pe aspecte referitoare la relațiile contractuale, reglementări interne, concedieri
individuale si colective, transfer de angajați, litigii de dreptul muncii, precum și cu privire la adresarea
unor provocări pentru ocuparea forței de muncă.
Patricia Piticaș
Associate
(+40) 21 307 1614
patricia.piticas@kinstellar.com
Patricia Piticaș este Associate Lawyer în cadrul biroului nostru din București și unul dintre membrii
principali ai echipei de Dreptul Muncii. A oferit consultanță și a asistat numeroși clienți din sectoare
extrem de variate, în toate aspectele relevante ariei de practică, inclusiv referitoare la negocierea
contractelor individuale și colective de muncă, transferuri de întreprindere, concedieri colective, dar și
cu privire la soluționarea unor litigii complexe de dreptul muncii.
Bogdan Bibicu
Partner
(+40) 21 307 1664
bogdan.bibicu@kinstellar.com
Bogdan Bibicu este Partener în cadrul biroului nostru din București și coordonator al mai multor
practici locale - activități bancare, financiare și de piețe de capital, restructurare și insolvență,
Conformitate, risc și investigații (arie de practică unde este coordonator și la nivel regional). Bogdan sa remarcat prin implicarea sa activă în probleme de ordin juridic în mult mai multe arii, acumulând,
până astăzi, 18 ani de experiență în lucrul cu client din mediul privat ori public, dar și din sectorul
neguvernamental. Bogdan este, în cadrul biroului din București, unul dintre membrii extrem de
concentrați pe activitățile de voluntariat, susținând, de-a lungul timpului, seminarii și prezentări pe
diverse teme si în ceea ce privește activitatea ONG-urilor și nu numai.
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