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„The Lawyer European Awards 2018”: 6 firme cu activitate în România concureaza

pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: Eastern Europe and the Balkans”.

Maravela, câștigatoarea anului trecut, pentru al patrulea an consecutiv pe lista

scurta a premianților

Publicatia britanica The Lawyer va anunta pe data de 15 martie, la Londra, firmele de avocatura

considerate a fi cele mai bune din Europa. Peste 100 de firme independente si internationale concureaza în

acest an pentru cele 24 de trofee din cadrul „The Lawyer European Awards 2018”. In sectiunea ”Law Firm of

the Year: Eastern Europe and the Balkans”, opt firme de avocati se afla pe lista scurta a entitaților

considerate a fi cele mai performante în aceasta parte a Europei. Doua dintre acestea sunt birouri locale ale

unor firme regionale - KINSTELLAR si Wolf Theiss - celelalte fiind societati infiintate de avocati romani: 

Mușat & Asociatii, Popovici Nițu Stoica & Asociații, Țuca Zbarcea & Asociații (TZA) și Maravela &

Asociatii. 

De remarcat ca Maravela & Asociatii intra pentru a patra oara consecutiv in cursa nominalizarii de catre

publicatia britanica The Lawyer a celei mai bune firme de avocatura din regiune, dupa ce, anul trecut, a fost

desemnata ‘Firma de avocatura a anului în România’ de catre ansamblul de jurizare.

Citeste si

The Lawyer European Awards 2018: Maravela|Asociații pe lista scurta pentru premiul Firma de

avocatura a anului în Europa de Est și Balcani

De asemenea, Țuca Zbârcea & Asociații, Musat & Asociații și Popovici Nițu Stoica & Asociații au mai

castigat, in trecutul apropiat, titlul de “Firma de Avocatura a Anului in Romania”.

Lista scurta a premiantilor a fost selectata de un comitet de jurizare din care fac parte 21 de executivi de top, Head

of Legal sau General Counsel din cadrul unor companii de renume precum Mishcon de Reya, Travers Smith,

PayPal, Barclays, Societe Generale, Wolseley plc, Orwell Group, Womble Bond Dickinson, Airbnb, Shiseido

Group, TSYS International, Dixons Carphone, Northrop Grumman, Navigators Insurance sau WS Atkins, precum

si reprezentanti ai unor firme de avocatura de prestigiu, printre care amintim Hogan Lovells, Mischcon De Reya,

Mills & Reeve, TLT  sau Weightmans. 

In cadrul procesului competitiv, membrii juriului au analizat evoluția firmelor in anul precedent și modul în care

au gestionat presiunea mediului economic, pastrând în același timp un nivel ridicat al calitații serviciilor pentru

clienți. Au fost în egala masura atenți la strategia firmelor și viziunea asupra viitorului, prin prisma dezvoltarilor

semnificative din anul precedent și al investițiilor planificate. 
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Anul trecut, Maravela & Asociații a fost aleasa “Firma de Avocatura a Anului in Romania”, avocații români

urcând pe podium alaturi de firme europene și internaționale importante, printre care Herbert Smith, Gleiss Lutz, 

A&L Goodbody, Wolf Theiss și alții.

Citește si

Maravela|Asociații, desemnata ‘Firma de avocatura a anului în România’ de catre The Lawyer -

Bizlawyer

Ţuca Zbârcea & Asociatii a câștigat în 2016 titlul de ‘Firma de avocatura a anului în România’ acordat de The

Lawyer, Gabriel Zbârcea, Managing Partner, fiind prezent la gala de premiere de la Londra.

Mușat & Asociații a triumfat la Londra in 2015, fiind aleasa “Firma de Avocatura a Anului in Romania” in cadrul

ceremoniei de premiere „The Lawyer European Awards”. Premiul fusese castigat in anul anterior de Ţuca

Zbârcea & Asociatii, aceeasi firma câstigand în 2011 si premiul “Law firm of the year: Eastern Europe and The

Balkans”. In 2012, Florentin Ţuca a primit premiul “European Managing Partner of the Year”. El a concurat

pentru aceasta distinctie cu parteneri coordonatori din firme de avocatura din Franta, Germania, Italia, Finlanda si

Ucraina.

Citeste si 

Florentin Tuca, desemnat Managing Partner-ul anului in Europa la „The Lawyer European Awards”

Tot in 2012, chiar in anul in care publicatia britanica The Lawyer introducea pentru prima data o categorie

distincta, dedicata pietei de avocatura din România, casa de avocatura Popovici Nitu Stoica & Asociatii a fost

aleasa “Firma de Avocatura a Anului in Romania” in cadrul unei ceremonii desfasurate la Monte Carlo.

Citeste si

Popovici Nitu & Asociatii, firma de avocatura a anului in Romania

De mentionat ca The Lawyer a amânat ceremonia aferenta anului 2013 pe motiv ca a fost necesara jurizarea unui

numarul mare de firme, decernand premiile in februarie 2014, astfel incat pentru anul 2013 nu exista câstigatori.

Citeste si

Cine sunt castigatorii The Lawyer‘s European Awards 2012
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