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Ce așteapta Maravela & Asociații de la tinerii absolvenți de Drept. Procesul de

integrare a stagiarilor are mai multe etape, iar nivelul onorariilor este poziționat în

partea de sus a grilei practicate pe piața avocaturii

Alegerea viitorilor colaboratori reprezinta pentru firmele de avocatura o etapa importanta, fiecare firma

având un set de criterii bine definite dupa care se ghideaza atunci când decide sa primeasca în echipa un

stagiar. Alina Popescu, partener fondator Maravela & Asociații, subliniaza faptul ca un tânar stagiar

trebuie în primul rând sa demonstreze, în primul rând, un parcurs academic bun și o înțelegere

aprofundata a instituțiilor de drept studiate, fiind deosebit de importanta fixarea cunoștințelor teoretice pe

parcursul facultații. “În al doilea rând, un candidat la o poziție în cadrul societații noastre ar trebui sa fie

gata sa își asume eforturile aferente unei perioade de formare menite sa îl transforme într-un avocat de

top.Pe latura umana, cautam colegi integri, cu valori solide, cu deschidere catre a fi îndrumați și de a face

parte dintr-o echipa, și cu ambiția nu numai de a-și face o cariera solida în profesia de avocat, ci și de a

construi și dezvolta alaturi de noi firma de top la nivel european pe care Maravela & Asociații a ajuns sa o

reprezinte”, completeaza avocatul. 

Firma Maravela & Asociații are deschise pentru acest an doua poziții destinate stagiarilor. “Întrucât dorim sa ne

asiguram ca atenția acordata formarii tinerilor absolvenți este deosebita (ceea ce presupune eforturi pe masura, pe

toate liniile ierarhice ale firmei), numarul avocaților stagiari prezenți în cadrul firmei este întotdeauna limitat”,

puncteaza Alina Popescu.

Procesul de integrare a avocatului stagiar traverseaza mai multe etape, deschizându-se cu o perioada în care acesta

își însușește, sub îndrumarea celorlalți colegi, regulile firmei și fundamentele profesiei de avocat. Partenerul

fondator Maravela & Asociații explica faptul ca pe acest traseu se pornește, evident, cu lucrari simple, gradul de

dificultate a lucrarilor și contactul avocatului cu clientul crescând pe masura ce acesta demonstreaza ca și-a însușit

cunoștințele și are abilitațile necesare.

În cadrul Maravela & Asociații, integrarea este facilitata de faptul ca avocații stagiari beneficiaza de îndrumarea

și supervizarea atenta a avocaților asociați (partners) și colaboratori cu rang de senioritate avansat (senior sau

managing associates), nicio lucrare neparasind firma fara sa fie verificata.

„Din pacate, foarte puține facultați de drept românești asigura nivelul  de calitate necesar pentru formarea unor

specialiști de calibru. Dovada  stau atât locurile foarte slabe pe care universitațile românești le au  în clasamentele

internaționale, cât și numarul mic de juriști români  care ajung sa devina personalitați recunoscute pe plan

internațional  (spre deosebire de numarul mare al omologilor americani, britanici,  francezi, germani etc.). Nu
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consider însa ca accentul pus pe  informațiile teoretice este prima problema, facultatea fiind, în  principal, menita a

asigura bazele teoretice pe care experiența practica  ulterioara urmeaza a se grefa (desigur, însa, ca ar fi mult mai

bine  daca modalitatea de predare și examinare ar capata o orientare practica,  care faciliteaza fixarea cunoștințelor

teoretice). Din pacate, prima  problema a multor facultați de drept este superficialitatea, care  pornește de la

selecția cadrelor universitare și a studenților, și se  traduce apoi în nivelul predarii și al examinarii. Este

binecunoscuta,  de altfel, problema plagiatului din mediul universitar român, care se  manifesta pe toate planurile

(pornind de la referate, lucrari de  disertație și teze de doctorat copiate sau redactate “la comanda” de  alte persoane

– un fel de ghost writers universitari, și ajungând pâna  la carți și tratate de drept în care sunt plagiați autori 

internaționali). Nu mai vorbim despre diplomele „achiziționate”, fenomen  care a fost, și el, binecunoscut (cel

puțin într-o anumita perioada).  Cred însa, în același timp, ca dispunem de resursele intelectuale și  umane necesare

pentru o reforma care ar putea pune bazele unui sistem de  elita. Am speranța prin urmare ca, peste un numar de

ani, calitatea  învațamântului universitar va crește considerabil în România.”

Alina Popescu, partener fondator Maravela & Asociații

Condiții cheie

Tinerii care își doresc sa își înceapa cariera alaturi de echipa de profesioniști din cadrul Maravela & Asociații

trebuie sa faca dovada unor cunoștințe solide de Drept. ”Materiile cheie pentru avocații care ar dori sa ni se alature

sunt dreptul civil, dreptul societaților, dreptul internațional public și privat, dreptul instituțional al Uniunii

Europene, dreptul concurenței, dreptul muncii, dreptul procesual civil, dreptul constituțional, dreptul administrativ,

dreptul penal și drepturile omului. Fara cunoștințe solide în aceste materii nu se poate vorbi de o practica de succes

în domeniul nostru de activitate”, precizeaza Alina Popescu.

Dupa ce sunt acceptați ca stagiari, tinerii trebuie sa știe ca cerința Maravela & Asociații este aceea ca avocații sa

lucreze efectiv timp de șapte ore pe zi (pauzele se adauga la acest timp). ”În mod normal, programul începe la 9:30

și se încheie dupa epuizarea numarului de ore de lucru sus-menționat. Lucram în prezent la configurarea unui

program flexibil, care sa permita avocaților sa lucreze și de acasa sau sa varieze ora de începere a programului.

Având în vedere natura profesiei de avocat, aceasta este o adevarata provocare, însa avem speranța ca pâna la

sfârșitul anului vom putea începe etapa de implementare. Fiecare avocat stagiar se afla sub îndrumarea directa sau

apropiata a unui avocat colaborator cu rang de senioritate mai mare (senior associate sau managing associate, cu

minimul de ani de experiența necesar conform legii). Avocații asociați (partners) sunt însa, și ei, extrem de

implicați în formarea avocaților, inclusiv la nivel de stagiar, fiind dese situațiile în care avocații stagiari lucreaza

sub îndrumarea directa a unui partener”, mai spune avocatul.

În ceea ce privește onorariile practicate de firma, nivelul acestora este în partea de sus a grilei practicate pe piața de

avocatura. În plus, stagiarii se bucura și de alte beneficii. Astfel, pe lânga îndrumarea apropiata în cadrul unei

echipe de top, tinerii au șansa de a lucra la proiecte de anvergura (deseori în colaborare cu marile case de avocatura

internaționale din marile orașe ale lumii), au acces la platforme internaționale de resurse pentru profesia de avocat.

Mai mult, pot beneficia de promovarea în diverse publicații de business, de participarea la diverse conferințe și

evenimente, de cursuri de limbi straine organizate de firma etc.

”Nu în ultimul rând, promovarea pe linie ierarhica în cadrul firmei (inclusiv la nivel de partener) este întotdeauna

deschisa și are loc rapid, în masura în care avocații demonstreaza aptitudinile necesare. În ultimii trei ani, firma a

selectat șase avocați stagiari, dintre care doi sunt înca printre noi, în prezent fiind avocați definitivi. Este vorba de 

Anca Baițan și Magda Grigore, doua colege de înalta ținuta profesionala, care promit lucruri mari și carora le

prevedem o panta profesionala ascendenta accelerata. Magda este cu noi de la sfârșitul anului 2015, iar Anca de la

începutul lui 2016.”, menționeaza Alina Popescu.
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Stagii de pregatire pentru studenți

În fiecare an, firma de avocatura primește studenți români și straini pentru stagii de pregatire. Cu aceasta ocazie,

studenții lucreaza împreuna cu avocații, fiind implicați în proiectele aflate în derulare și acordându-li-se sarcini

potrivite pentru nivelul lor de pregatire. Studenții pot vedea astfel cum funcționeaza o firma de avocatura de

business de înalt nivel, își pot îmbunatați engleza juridica, își însușesc noțiuni despre lucrul în mediul corporatist și

stabilesc contacte cu avocați care, ulterior, le pot deveni îndrumatori.

„Anul acesta, pâna la acest moment, am avut patru studenți în practica. Colaborarea a fost foarte buna, atât din

perspectiva noastra, cât și din perspectiva studenților participanți (conform marturiilor acestora). Am remarcat,

într-adevar, mai mulți candidați eligibili pentru o poziție de avocat stagiar în cadrul firmei noastre”, arata

partenerul Maravela & Asociații.
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