1. Abonament pentru persoanele juridice nou înființate ( de maxim 6 luni)
Preţul acestui abonament este de 250 lei/ luna pentru primele 6 luni, cu privire la activitatea
societăţii nou înfiinţate şi include consultanta si asistenta juridica prin telefon sau mail, în
limita a max. 15 de solicitări/lună. După expirarea celor 6 luni, onorariul va fi de 350
lei/lună, preţul abonamentului standard pentru persoane juridice.
Abonamentul nu include servicii de reprezentare in fata instanțelor de judecata.
Se acordă un discount de 30% din valoarea onorariului de avocat pentru servicii juridice ce
implica studierea actelor si/sau reprezentare, după caz, sau din valoarea onorariului aplicat
pentru aceste operațiuni juridice.
2. Abonament Standard pentru persoanele juridice .
Preţul acestui abonament este de 350 lei/ luna , serviciile se referă la activitatea socieţăţii şi
includ consultanta si asistenta juridica prin telefon sau mail, în limita a max 15 de
solicitări/lună.
Abonamentul include acordarea unei consultaţii juridice de specialitate, cu durata
de 1 oră, la sediul societăţii dvs.
Abonamentul nu include servicii de reprezentare in fata instanțelor de judecata.
Abonamentul nu include redactarea de acte, documente, cereri cu caracter juridic.
Se acordă un discount de 30% din valoarea onorariului de avocat pentru servicii juridice ce
implica studierea actelor si/sau reprezentare, dupa caz, sau din valoarea onorariului aplicat
pentru aceste operatiuni juridice.
3. Abonament Premium pentru persoanele juridice .
Preţul acestui abonament este de 800 lei/ luna , cu privire la activitatea socieţăţii şi include
consultanta si asistenta juridica nelimitată prin telefon sau mail .
Abonamentul include acordarea unor consultaţii juridice de specialitate(maxim
4/lună), cu durata de 1 oră, la sediul societăţii dvs.
Abonamentul include studierea actelor puse la dispoziţie de persoana juridica.
Abonamentul include redactarea de acte, documente, cereri cu caracter juridic (cu
excepţia cererilor de chemare în judecată).
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Abonamentul nu include servicii de reprezentare in fata instanțelor de judecata.
Se acordă un discount de 30% din valoarea onorariului de avocat pentru servicii juridice ce
implica reprezentare în faţa instanţelor de judecată, după caz, sau din valoarea onorariului
aplicat pentru aceste operațiuni juridice.
4. Servicii juridice pentru românii aflaţi în străinătate :
Pentru soluţionarea situaţiilor juridice nu este obligatoriu să vă deplasaţi în
România. Aceste situaţii pot fi rezolvate prin intermediul cabinetului, fără a vă
deplasa .
În acest sens vă oferim următoarele servicii :
-

Consultanţă juridică prin telefon, mail;

-

Înregistrarea în Romania a hotărârilor judecătorești (divorţ etc.)obținute în alte state;

-

Obţinerea pentru dvs, a actelor de stare civilă ;

-

Reprezentarea dvs. în instanţă sau in fata altor instituţii, în orice localitate din ţară. (pentru
anumite situaţii este nevoie şi de o procură specială pentru a vă reprezenta …de ex. în
procesul de divorţ);
Pentru aceste situaţii onorariul va fi stabilit în funcţie de complexitatea demersurilor ce
urmează a fi efectuate.

5. Consultanţă juridică
Preţul unei ore de consultanţă juridică, la sediul cabinetului sau la sediul societăţii dvs.
(pentru persoanele juridice aflate în Bucureşti) este de 170 lei. Dacă, pentru formularea unui
punct de vedere juridic, este nevoie de consultarea anumitor înscrisuri sau a legislaţiei şi
jurisprudenţei specifice relevante, onorariul va fi modificat corespunzător în funcţie de volumul
efectiv de timp alocat. Preţul unei ore de servicii juridice este de 170 lei.
Termeni si condiţii generale pentru stabilirea onorariilor :
Onorariile mai sus arătate pot fi modificate, prin negociere directă, în funcţie de dificultatea,
amploarea sau durata cazului, timpul şi volumul de muncă afectate soluţionării problemei
juridice a clientului, natura, noutatea si dificultatea cazului, nevoile clientului, natura şi
amploarea activităţii acestuia, avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului,

constrângerile de timp în care avocatul trebuie, în contextul cauzei să acţioneze pentru a
asigura servicii legale performante.

