


Înțelepciunea vieții 
e simplă: 
fă ca pe unde ai 
trecut tu să fie mai 
bine decât înainte.

NICOLAE IORGA



Verjel Tănasă & Asociații 
a luat naștere la începutul anului 2021, 

nucleul societății constând în pasiunea pe care 
Ana-Maria Verjel și Cristian Tănasă 

o împărtășesc pentru știința dreptului și provocările 
aduse de practicarea profesiei de avocat. 

Într-o epocă ce impune o abordare profundă a problemelor,  
iar nu doar identificarea unei soluții juridice, 

NOI NE STRĂDUIM SĂ FIM DEOSEBIȚI. 



ana.verjel@scavta.ro

Ana-Maria VERJEL  
Partener coordonator 
Avocat în Baroul București din 2009

Ana este doctorand al Facultății de Administrarea 
Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București și absolventă a studiilor de Master din cadrul 
Centrului Internațional de Proprietate Intelectuală de la 
Strasbourg, Franța. Se bucură de o bogată experiență 
academică și profesională, atât pe plan național, cât 
și pe plan internațional, activând preponderent în zona 
de insolvență, achiziții publice, proiecte de restructurare 
și transferul activelor bancare, inclusiv portofolii de 
credite neperformante, industria farmaceutică, industria 
prelucrării lemnului, informatică și proprietate intelectuală 
etc.

Pe termen lung, Ana își propune să ofere clienților 
consultanță în procesul de dezvoltare a unor afaceri 
durabile.

ECHIPA



cristian.tanasa@scavta.ro

Cristian TĂNASĂ 
Partener fondator  
Avocat în Baroul București din 2016

De-a lungul carierei sale, Cristian a căutat să își 
desăvârșească latura de avocat pledant, gestionând 
un număr de ordinul sutelor de litigii în domenii precum 
dreptul bancar, dreptul execuțional civil, dreptul civil, 
contenciosul administrativ și fiscal etc. 

Cristian pune multă pasiune și în transmiterea științei 
dreptului către noile generații, așa cum a fost ea dobândită 
de la profesorii săi. După cum bine știm, educația este 
cheia prosperității oricărei națiuni, iar schimbarea nu 
poate porni decât cu propriul exemplu.

Pe latură academică, eforturile de cercetare ale lui 
Cristian au culminat până acum cu publicarea a două 
monografii și a numeroase articole și studii în reviste 
juridice românești.

bogdan.badescu@scavta.ro 

Bogdan BĂDESCU  
Avocat colaborator

Bogdan este absolvent al Facultății de Drept din cadrul 
Universității Nicolae Titulescu din București, promoția 
2017. În același an a promovat examenul de admitere 
în profesia de avocat, iar din ianuarie 2018 este membru 
al Baroului București. Pentru a-și aprofunda cunoștințele 
în drept privat, Bogdan a urmat studiile de master din 
cadrul Facultății de Drept a Universității din București, pe 
care le-a finalizat în anul 2019. 

Pe parcursul activității sale, Bogdan și-a dezvoltat în mod 
semnificativ cunoștințele în arii specializate de drept, 
precum cele din sectorul financiar & bancar, corporativ & 
comercial, fuziuni & achiziții și imobiliar.

În proiectele pe care le gestionează, Bogdan acordă clienților 
consultanță juridică asupra problemelor întâmpinate în 
cursul obișnuit al activității, în analize de tip due diligence, 
precum și în redactarea și negocierea contractelor. 



PRACTICĂ 
RECENTĂ
Drept bancar. Protecția consumatorilor.  
Drept contravențional

Echipa VTA a oferit asistență juridică și reprezentare 
pentru două instituții bancare de top din România în 
materii precum:

• protecția consumatorilor (i.e. clauze abuzive, dări în plată, 
inclusiv ridicarea unor excepții de neconstituționalitate);

• executări silite și contestații la executare;

• acțiuni împotriva sau inițiate de FNGCIMM;

• plângeri contravenționale împotriva sancțiunilor 
aplicate de comisarii ANPC, uneori cu impact asupra 
unor portofolii vizând mii de clienți;

• acțiuni în răspundere civilă contractuală sau delictuală, 
cu pretenții de ordinul sutelor de mii sau a milioanelor 
de euro;

• opinii juridice pe chestiuni specifice activității bancare;

• analiza și inventarierea unei bazei de date interne cu 
litigiile active sau finalizate;

• reclamații înregistrate la Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării.

ARII DE 
SPECIALIZARE
Drept bancar. Protecția consumatorilor 

Executare silită

Insolvență

Drept civil

Drept contravențional

Drept administrativ. Drept fiscal

Drept societar. Registrul comerțului



Insolvență. Faliment. Drept societar

Echipa VTA a oferit asistență juridică și reprezentare 
pentru clienți persoane juridice (creditori, debitori, 
societăți de practicieni în insolvență) în proiecte precum:

• deschiderea unor proceduri generale de insolvență 
și faliment, la cererea debitorului sau a creditorului în 
condițiile legii insolvenței;

• asistarea unor importante societăți de practicieni în 
insolvență în cadrul procedurilor gestionate de către 
acestea;

• consultanță pentru elaborarea unor opinii privind 
planurile de reorganizare propuse în cadrul diverselor 
proceduri de insolvență;

• consultanță corelativă serviciilor financiar-contabile 
în cadrul procedurii de divizare pentru o companie cu 
active în valoare de peste 25M RON;

• consultanță privind efectuarea unui raport due-
dilligence asupra unui portofoliu de creanțe în valoare 
de peste 10M EUR pentru un important investitor străin;

• consultanță pentru un client din domeniul HoReCa în 
procesul de transfer de afacere.

Executare silită. Drept civil

Echipa VTA a oferit asistență juridică și reprezentare pentru 
alți clienți, persoane fizice sau juridice, în materii precum:

• declanșarea unor executări silite în numele unor 
creditori persoane juridice în temeiul unor bilete la ordin 
însumând peste 2M EUR;

• acțiune în răspundere pentru vicii ascunse formulată 
de o asociație de proprietari a unui important complex 
rezidențial împotriva unui cunoscut dezvoltator imobiliar;

• furnizare de opinii juridice și redactare de contracte 
specifice activității curente a unui important furnizor de 
produse agricole primare;

• acțiuni în stabilirea cuantumului corect al despăgubirilor 
datorate pentru exproprierile efectuate în vederea 
realizării unui obiectiv național de importanță strategică;

• acțiuni vizând anularea unor creanțe fiscale;

• pregătirea apărărilor în contestațiile la executare 
formulate de debitorii rău-platnici;

• acțiune în rectificarea unor înregistrări de carte funciară;

• acțiune în răspundere civilă delictuală vizând repararea 
prejudiciului cauzat în urma unei vătămări corporale 
rezultate dintr-un accident rutier;

• acțiune în desființarea unor lucrări de construire 
executate în mod neautorizat.



Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 59, Etaj 1, Sector 1, București
office@scavta.ro 
www.scavta.ro 

CONTACT

„Încă de la începutul colaborării, Cristian mi-a inspirat multă pasiune  
pentru dreptul civil, în general, și față de spețele complexe, în special. 

Am apreciat întotdeauna la el pregătirea riguroasă precum și entuziasmul și răbdarea în 
abordarea fiecărei probleme juridice, astfel încât să putem merge și pe căi nebătătorite. 
Totodată, lucrările lui au fost atent îngrijite, au reflectat un înalt standard de calitate și au 

demonstrat o bună documentare a fiecărui caz.  
Un plus în colaborarea noastră de-a lungul mai multor ani a fost și disponibilitatea permanentă 

manifestată de Cristian, acest aspect fiind esențial mai ales în situațiile urgente”.

Adelina Ionescu, Director Direcția Juridică, banking


