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Avocat, membru al Baroului București (din 2009)
Licențiată a Facultății de Drept din cadrul Universității Bucureşti (2009)
Master în drept privat aprofundat, Universitatea din București (2010)
Master în drept internaţional şi comunitar, Universitatea Nicolae Titulescu (2010)

Experiență profesională
 din octombrie 2013: avocat pledant, fondator al Societății civile de avocați Adam &
Diaconescu;
Printre activitățile cele mai importante: asistență juridică și reprezentare acordate
fostului Prim Ministru Adrian Năstase, privind mai multe dosare penale împotriva
Direcţiei Naţionale Anticorupţie; asistență juridică și reprezentare acordate fostului
Prim Ministru Adrian Năstase în mai multe dosare civile şi comerciale; asistentă
juridică şi reprezentare acordate unor clienţi în cauze privind săvârşirea unor
presupuse infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani; asistenţă juridică şi
reprezentarea mai multor petenţi în cauze civile împotriva Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor în vederea recuperării debitelor însumând mai mult de
10.000.000 Euro; asistentă juridică şi reprezentare acordate unor clienţi - persoane
juridice şi persoane fizice - în litigii privind anularea unor acte administrative nelegal
emise.
 aprilie 2012 – octombrie 2013: avocat coordonator, titular al Cabinetului de avocat
Daniela Diaconescu;
Printre activitățile cele mai importante: reprezentarea Institutului Social Democrat
«Ovidiu Șincai» într-o serie de dosare civile, în vederea schimbării membrilor echipei de
management şi a directorului instituţiei; acordarea de consultanţă juridică Fundaţiei
Europene «Nicolae Titulescu»; acordarea de consultanţă juridică operatorului din
industria divertismentului «Bonton Group»; acordarea de consultanţă juridică unuia
dintre cei mai mari producători autohtoni de cafea «Florian le Café».
 ianuarie 2011 – aprilie 2012: avocat colaborator al S.C.A. Țuca Zbârcea & Asociații;
Dintre proiectele importante gestionate: reprezentarea unuia dintre cei mai mari
distribuitori de medicamente împotriva unor producători de medicamente;
reprezentrarea celui mai mare distribuitor de produse petroliere într-o serie de litigii de
muncă; reprezentarea unui dezvoltator imobiliar împotriva Comisiei pentru aplicarea

Legii nr. 18/1991 în vederea recuperării unor bunuri imobiliare; reprezentarea unor
persoane juridice într-o serie de litigii comerciale.
 noiembrie 2009 – ianuarie 2011: avocat colaborator al S.C.A. Vilău & Mitel;
Dintre proiectele importante gestionate: reprezentarea uneia dintre cele mai
importante agenţii de recrutare, într-o serie de litigii de muncă; reprezentarea Camerei
de Comerţ şi Industrie a României într-o serie de litigii în vederea înfiinţării de Camere
de Comerţ teritoriale; reprezentarea unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari
de malluri într-o serie de dispute comerciale cu beneficiarii lucrărilor; reprezentarea
diviziei de real estate a uneia dintre cele mai mari banci comerciale într-o serie de litigii
comerciale; reprezentarea unei societăti comerciale într-o serie de litigii rezultate în
urma achiziţionării unei fabrici producătoare de cauciuc în cadrul unei privatizări.
 martie 2006 – noiembrie 2009: paralegal la S.C.A. Vilău & Mitel;
Dintre proiectele importante: asistarea unei societăţi comerciale în cadrul procedurii
de privatizare a celui mai mare producător de tractoare din România.

Limbi străine
 Engleză: scris şi vorbit foarte bine (diplomă universitară);
 Franceză: scris şi vorbit bine.
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