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 Cătălin Constantin Grigorescu  
(n. 21.05.1975) 
 
 

ExperienŃă profesională   
   
Mar. 2016 – prezent  Membru Consiliu de Administratie (non-executiv) 

OIL TERMINAL S.A. 
   
Mar. 2016 - prezent  Membru Consiliu de Administratie (non-executiv) 

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. 
   
2006- prezent  Avocat Asociat Coordonator 
  bpv GRIGORESCU ŞTEFĂNICĂ (www.bpv-grigorescu.com)  
   

În 2006 am devenit co-fondator al societăŃii de avocaŃi bpv Grigorescu 
Stefănică, una dintre cele mai cunoscute societăŃi de talie medie din 
Romania. In acelaşi timp am fondat alianŃa regională din Europa 
Centrală şi de Est bpv LEGAL, care are ca membri societăŃi de avocaŃi 
din principalele jurisdicŃii din Europa Centrală şi de Est.  
 
Activitatea mea profesională include consilierea clienŃilor corporativi, 
societăŃi internaŃionale şi locale de talie mare şi medie, precum şi a 
managementului acestora, în chestiuni strategice sau tehnice de drept 
societar, inclusiv guvernanŃă corporativă, tranzacŃii de achiziŃie, 
fuziuni, finanŃări corporative şi piaŃă de capital. În plus, prin 
perspectiva experienŃei acumulate şi a calităŃii de practician în 
insolvenŃă contribui la proiectele de restructurare corporativă în care 
este implicată societatea în calitate de consultant juridic. ExperienŃa 
mea sectorială include tehnologie si media, servicii financiare, energie 
şi infrastructură. 
 

2012- prezent  Partener Asociat 
  FRACTAL InsolvenŃă (www.fractal.eu) 
   

Ca practician in insolvenŃă şi asociat al societăŃii contribui la mandatele 
de administrare judiciară şi lichidare în care este implicată Fractal 
Insolventa. 
 

2013- prezent  Asociat  
  BACG Capital Advisers 

 
BACG Capital Advisers este consultant autorizat pentru piaŃa AeRO 
a Bursei de Valori Bucuresti şi urmăreşte să asiste companii, în special 
din sectoarele tehnologie şi servicii financiare, la listarea pe segmentul  
AeRO al BVB. 



2 
 

   
2005- 2006  Partener Local 
  Haarmann Hemmelrath, Bucureşti 
   
2000- 2005   Avocat Colaborator 
  Haarmann Hemmelrath, Bucureşti 
   
1999- 2000  Avocat Colaborator 
  Haarmann Hemmelrath, Munich 
   
1998- 1999  Stagii de practică în departamentul juridic al DaimlerChrysler 

Aerospace (Bremen, Germania) si în societatea de avocatură Lebuhn 
& Puchta (Hamburg, Germania)  

   
1997-1998  Consultant juridic 
  Brenscheidt Consulting 
   
EducaŃie şi formare    
   
2012  Lawyers Management Programme  
  IE, Madrid, Londra 

Absolvent al unui program de educaŃie post-universitară de 
management destinat avocaŃilor cu funcŃii de management în societăŃi 
de avocatură. 

   
1998- 1999  Master of European Laws (LL.M.Eur.) 
  Universitatea din Bremen, Germania 

Absolvent al studiilor masterale în drept european şi internaŃional, cu 
specializare în Dreptul European al ConcurenŃei. Teză de absolvire 
privind tratamentul dominanŃei oligopoliste în dreptul european al 
concurenŃei.  

   
1994 -1998  Studii juridice 
  Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 
   
1990- 1994  Matematica- Informatica 
  Liceul Mircea cel Bătrân, ConstanŃa 
   
Limbi cunoscute   
   

Română  Limbă maternă 
   

Engleză  Nivel avansat (C2) – scris, citit, vorbit1 
   

Germană  Nivel avansat (C2) – scris, citit, vorbit 
   

Recunoaşteri profesionale   
   
  Recunoaşteri în cele mai prestigioase directoare internaŃionale 

(Chambers & Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea din 
domeniile de practică Corporate, M&A, Competition, Finance, 
Capital Markets 
 

   

                                                           

1 Traducator autorizat pentru limbile engleza si germana 
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OrganizaŃii profesionale   
   

Baroul Bucureşti 
Uniunea NaŃională a Practicienilor în InsolvenŃă din România 
(UNPIR) 
International Bar Association (IBA) 
AsociaŃia Română de Bună Administrare (ARBA) 
CEO Clubs Romania 

 


