Anamaria TOMA-BIANOV
Absolventă a Facultății de Litere (promoția 2000)
și a Facultății de Sociologie (promoția 2009)

EVOLUȚIE PROFESIONALĂ
Anamaria Toma-Bianov a absolvit Facultatea de Litere, specializarea Română-engleză (anul 2000), și Facultatea de Drept
și Sociologie (anul 2009), din cadrul Universității Transilvania din Brașov. În perioada 2000-2002 a fost cadru didactic
asociat, iar în perioada 2002-2018 cadru didactic titular la Facultatea de Drept, din cadrul Universității Transilvania din
Brașov. Și-a continuat pregătirea academică și profesională, urmând studii de master, doctorat și postdoctorat, scriind
articole, cărți, participând la conferințe naționale și internaționale. Anamaria Toma-Bianov s-a înscris la Ecole de
Formation Professionelle de Barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB), cel mai important centru regional de formare
profesională a avocaților din Franța și cea mai importantă școală de avocatură din lume. Întrucât studiile doctorale au
canalizat-o spre dreptul internațional economic, a valorificat rezultatele cercetării doctorale alegând să-și desfășoare
stagiile obligatorii de practică în medii care să favorizeze aplicarea dreptului internațional, respectiv Secția consulară a
Ambasadei României în Franța și societatea de avocatură Bélot Malan & ASSOCIÉS. Promovând examenele profesionale,
din data de 6 octombrie 2015, Anamaria Toma-Bianov este titulara certificatului de competență care permite accesul în
profesia de avocat (CAPA), iar din data de 4 februarie 2016 este înscrisă ca avocat definitiv în Ordinul avocaților din
Paris.
Impresionați de tenacitatea, perseverența, seriozitatea și erudiția absolventei noastre, societatea de avocatură unde șia efectuat stagiul i-a acordat statul de asociat, statut care se obține în mod obișnuit după ani și ani de practică. În calitate
de avocat a asistat, consiliat și reprezentat persoane fizice și juridice publice și private, cu activitate economică
transnațională.
S-a întors în România în anul 2018, alăturându-se casei de avocatură Suciu Popa și Asociații din București, societate
inclusă pe poziții de top în toate cele trei directoare juridice (Chambers, Legal 500, IFLR1000) și pe lista celor mai bune
100 de firme în arbitraj la nivel internațional de către GAR 100.

