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StateMent
”Cred cu tărie că, alături de talentul în
relaționarea socio-umană, valoarea
unui avocat se bazează pe cunoștințe
teoretice aprofundate, pasiune pentru
găsirea celor mai bune soluții și efort
intelectual intens.”
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Melinda Galu a pus bazele unui birou de avocați începând cu anul 2016, în Timișoara, format din
profesioniști cu experiență locală și internațională. Cei peste 14 ani de activitate desfășurată în cadrul
unor birouri de avocatură locale și, ulterior, internaționale din București au fost consacrați unei
activități susținute de consiliere a investitorilor români și străini, în proiecte majore din domeniul
comerțului, industriei și tehnologiei informației. Melinda a asistat clienți în structurarea și
implementarea unor tranzacții de tip share-deal sau asset-deal, începând cu întocmirea de rapoarte
de tip due diligence, redactarea și negocierea contractelor, și veriﬁcarea implicațiilor pe care le
presupun astfel de tranzacții din punct de vedere al dreptului concurenței, dreptului muncii și dreptului
administrativ (inclusiv dar fără a se limita la obținerea de autorizații, avize și permise).

Melinda a fost de asemenea implicată într-o serie largă de operațiuni imobiliare, oferind asistență
unor investitori importanți în procesele de achiziție, dezvoltare și ﬁnanțare a proiectelor de clădiri de
birouri. Un aspect distinctiv al experienței sale este activitatea de consiliere imobiliară a expansiunii
naționale a unor importante companii de retail, în urma cărora a dobândit o experiență semniﬁcativă
în domeniul dreptului imobiliar, al construcțiilor și în dreptul mediului.

Toate acestea au condus la formarea sa ca avocat cu experiență națională și internațională, atât în
ceea ce privește implicarea în structurarea proiectelor și a tranzacțiilor cu componenta
transfrontalieră, cât și în ceea ce privește integrarea în grupuri de lucru din mai multe jurisdicții.

Înﬁințarea biroului Galu & Partners la începutul anului 2016 a venit ca o continuare ﬁrească a
activității desfășurate de-a lungul anilor în mediul avocaturii de business. Astfel, prin prisma
experienței acumulate, Melinda a înțeles că un mediu de business dinamic, cum este cel din Timișoara,
are nevoie de o echipă de avocați competenți și dedicați care oferă servicii juridice în variate domenii,
în limbi străine de circulație internațională (germană și engleză) la un nivel business proof și la un nivel
calitativ ridicat, căutând să aducă cele mai bune soluții juridice, adaptate nevoilor clienților lor.

