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Misiunea Cabinetului de Avocat Dana Fatol 

 

Cabinetul de avocat Dana Fatol a fost înființat de către mine, Dana Fatol, avocat titular, 

după ce am acumulat experiență practică în companii medii și mari de avocatură și de consultanță 

din București, din dorința de a oferii servicii de calitate și profesioniste la prețuri corecte, într-o 

manieră caldă și cu suflet, cu implicare și dedicație pentru interesul clientului. 

 

Consider că avocatura trebuie făcută în beneficiul clientului, iar acesta trebuie pus în 

centrul atenției avocatului. Clientul trebuie consiliat cu blândețe, respect și, în primul rând, cu 

asigurarea totală a lipsei judecății din partea avocatului și a confidențialității. Mulți oameni văd 

avocați ca fiind grăbiți și duri, misiunea mea însă e să schimb această percepție, oferind servicii 

așa cum aș dori eu să îmi fie oferite, prin avocatură cu suflet. 

 

 

Valori ale Cabinetului de avocat și ale mele, Dana Fatol. 

Garanția calității serviciilor 

  

Pentru a îmi asigura clientul de calitatea serviciilor, le ofer cu o garanție de 

profesionalism, promptitudine, respect și confidențialitate, dar și flexibilitate. 

 

Profesionalism – deoarece am o bogată experiență de lucru în firme mari și mijlocii de 

avocatură și consultanță din București, vă pot oferi profesionalism la standarde ridicate.  

Documentele redactate la un stardard mai înailt decât media pot face diferența într-o 

situație de natură comercială, precum o negociere, în preîntâpinarea ori soluționarea unui litigiu.  

 

Promptitudine – vă voi răspunde la orice email în termen de 48 de ore lucrătoare de la 

primirea acestuia.  



Dacă nu vă răspund în 48 de ore lucrătoare, vă voi oferi o reducere de 20% din onorariul 

agreat cu dvs. 

 

Respect și confidențialitate – Conform Statutului profesiei de avocat, relaţiile dintre 

avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi 

confidenţialitate.  

Înainte de toate sunt om, fac avocatură cu sufletul, nu doar cu mintea și, în calitate de 

confident al clientului, respect încrederea pe care acesta mi-o oferă nejudecând nimic din ceea 

ce îmi spune și, mai ales, netransmițând informații confidențiale primite de la client decât 

persoanelor care au aceleași obligații de confidențialitate ca și mine. 

 

Flexibilitate în stabilirea, plata și cuantumul onorariului 

 Onorariu stabilit de comun acord cu clientul anterior semnării unui contract de 

asistență juridică 

 Onorariu plătibil în tranșe – prima parte din onorariul fix se achită în avans, a 

doua parte la al doilea termen de judecată dacă e vorba de o acțiune în instanță, sau la 

finalizarea lucrării dacă e vorba de consultanță pentru societăți ori de obținerea unor acte 

pentru persoane fizice sau juridice. Astfel, veți vedea exact pentru ce plătiți înainte de a 

achita întreg onorariul. 

 Onorariu de succes din suma efectiv recuperată, nu din cea câștigată în 

instanță. De multe ori suma câștigată într-un litigiu soluționat în instanță rămâne exact 

unde apare, pe hârtie, și nu se recuperează efectiv. Pentru a evita situația în care clientul 

plătește sume pe care nu le are, stabilim anterior câștigării procesului că mă voi ocupa tot 

eu și de executarea silită, iar onorariul pe care mi-l datorează clientul va fi stabilit în 

funcție de suma recuperată. 

 

 

 

 



Ce poate face pentru tine Cabinetul de avocat Dana Fatol 

 

 

 Servicii oferite persoanelor fizice 

 

Cabinetul meu de avocat vă poate ajuta dacă aveți nevoie de consultanță pe orice temă 

juridică, dacă ați fost dat în judecată, vreți să dați pe cineva în judecată ori să opriți un potențial 

proces, dacă aveți nevoie să obțineți documente de la autorități și nu le puteți obține personal, 

dacă aveți probleme cu băncile, cu angajatorul ori alte persoane fizice sau juridice, dacă vreți să 

înființați, autorizați ori modificați o firmă. 

 

Găsiți mai jos o listă de servicii oferite. Aceste servicii sunt cu titlu informativ, dacă aveți 

nevoie de alte servicii nu ezitați să îmi transmiteți un mesaj email cu problema dvs și vom găsi 

împreună o soluție. 

 

Asistență și reprezentare în instanță în materia dreptului familiei precum: 

 divorțuri de comun acord; 

 divorțuri din culpa exclusivă a uneia dintre părți; 

 exercitarea autorității părintești asupra minorului; 

 obligarea la plata / majorarea pensiei de întreținere a minorului. 

 

Asistență și reprezentare în procedurile de executare silită, precum: 

 verificarea legalității executării; 

 redactarea / susținerea / combaterea pretențiilor din contestații la executare; 

 redactarea / susținerea / combaterea pretențiilor din cererile de suspendare a 

executării; 

 negocierea / semnarea angajamentelor de plată. 

 



Servicii oferite persoanelor juridice 

 

Consultanță, asistență și reprezentare înafara unor litigii 

 

Elaborarea analizelor juridice complexe pe teme alese de client 

 

Elaborarea și revizuirea oricărui tip de contract – redactare și revizuire a oricărui 

tip de contract, precum, dar nelimitate la: contracte de închiriere, contracte de 

vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de ipotecă, contracte de muncă 

etc. 

 

Servicii de dreptul muncii 

 redactare/revizuire a oricăror documente obligatorii în conformitate cu legislația 

muncii, cum ar fi: Regulamente de ordine interioară, contracte de muncă, acte 

adiționale etc. 

 consultanță și asistență în materia concedierii. 

 

Servicii complete de înmatriculare și autorizare a societăților și de 

modificări societare: 

 consultanță prealabilă 

 redactare, atestare și depunere documente pentru înregistrarea în registrul 

comerțului 

 obținere autorizații și licențe obligatorii conform legii (inclusiv depunere dosar 

fiscal la Primărie, obținere autorizație de funcționare, obținere licențe pentru 

utilizare muzică, obținere avize și autorizații specifice activității desfășurate); 

 deschidere puncte de lucru, schimbare sediu/asociați, prelungire mandat 

administrator; 



 cesiune părți sociale; 

 dizolvare, lichidare și radiere persoane juridice. 

 

Reprezentarea clientului în fața autorităților române (Primării, Direcții de 

Impozite și Taxe, instanțe judecătorești etc.) pentru a obține diverse 

documente 

 

 

Consultanță, asistență și reprezentare în litigii 

 

Drept civil:  

 asistență și reprezentare pentru realizarea procedurilor preliminare judecății; 

 redactare, depunere, susținere cereri în faza de judecată (procedura ordonanței de 

plată, acțiuni în pretenții) 

 asistență și reprezentare în cursul judecății în primă instanță, apel sau recurs, după 

caz. 

 

Drept contravențional și penal: 

 plângeri împotriva proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor 

 procese în materie penală 

 

Insolvență: asistență și reprezentare pentru inițierea procesului de insolvență, 

înscrierea la masa credală și recuperarea creanțelor de la societatea insolventă. 

 

Litigii de dreptul muncii 

 

 



Recuperare creanțe 

 

 recuperare amiabilă: redactare și trimitere somații de plată; 

 proceduri litigioase: procedura ordonanței de plată 

 executare silită: depunere dosare de executare, verificarea stadiului procedurii pentru 

o soluționare cât mai rapidă a procedurii. 

 

 

Pachetul pentru societățile aflate la început de drum 

 

Dacă abia vă gândiți să înființați o societate, Cabinetul de avocat Dana Fatol vă poate oferii: 

- consultanță în ceea ce privește alegerea domeniului corect de activitate; 

- redactarea și atestarea documentelor constitutive și a declarațiilor asociaților și 

administratorilor; 

- consultanță și asistență pentru alegerea numelui, depunerea capitalului social, 

îndeplinirea tuturor celorlalte operațiuni prealabile înregistrării în Registrul Comerțului; 

- înregistrarea efectivă a societății (redactarea tuturor documentelor, depunerea dosarului 

pentru înregistrare și ridicarea actelor); 

- înregistrarea fiscală a societății la Primărie; 

- obținerea autorizațiilor necesare desfășurării în legalitate a activității (autorizațiile 

obligatorii și cele pe profil de activitate); 

- facilitarea legăturii cu alți specialiști (contabil, inspector SSM și PSI); 

- asigurarea menținerii societății în legalitate prin serviciile de due dilligence.  

 

Pentru a asigura un bun start în afacere, voi oferi societăților în curs de constituire serviciile de 

mai sus la un preț global, mult redus față de obținerea lor în mod individual, în funcție de nevoile 

punctuale ale societății. 

 

 



  

 

 

Pentru mai multe informații nu ezitați să mă contactați 
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