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Benchmark Litigation Europe 2019 | Șapte firme locale de avocați au intrat pe lista

scurta a performerelor în materie de litigii. Cinci avocați concureaza la titlul de

Avocatul anului 2019 în România

Șapte case de avocați din Romania sunt invitate sa participe la ceremonia premierii celor mai bune firme

europene în materia soluționarii disputelor, în cadrul galei Benchmark Litigation Europe Awards 2019, ce

se va desfașura în data de 15 mai, la Londra. Benchmark Litigation este un proiect al grupului Euromoney

Institutional Investor PLC, din care, printre altele, mai face parte și IFLR (International Financial Law

Review). Pentru titlul de Firma de avocatura a anului 2019 în România concureaza, în ordine alfabetica, 

Maravela & Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, PeliFilip, Popovici Nitu Stoica &

Asociatii, Suciu Popa, Țuca Zbârcea & Asociatii și Zamfirescu Racoti & Partners.

În cadrul galei Benchmark Litigation Europe Awards 2019, va fi acordat și premiul Avocatul anului 2019 în

România în materia soluționarii disputelor. La titlul de Lawyer of the Year concureaza acum Catalin Alexandru (

PeliFilip), Ioana Gelepu (Țuca Zbârcea & Asociații), Luminița Popa (Suciu Popa), Ioan Roman (Maravela &

Asociații) și Sorin Stratula (Stratula & Asociatii), fiecare dintre ei fiind evidențiat drept Dispute resolution Star

în clasamentul Benchmark Litigation Europe 2019, pentru activitatea în dispute comerciale, tranzacționale, legate

de proprietate intelectuala, insolvența, employment, concurența, energie și resurse naturale, arbitraj comercial sau

dreptul penal al afacerilor.

Lansat în SUA, în 2008, ghidul juridic a demarat anul trecut cercetarea pe Vechiul Continent și acopera pentru

prima data piața litigiilor din Europa. Clasamentul realizat de Benchmark Litigation are la baza trei criterii cheie:

cazuistica, opiniile avocaților din fiecare piața analizata și feedback-ul clienților. Echipa de cercetare a analizat

informațiile transmise de firmele de avocați, a realizat interviuri și sondaje on-line și a obținut de la clienți

feedback în legatura cu prestațiile profesioniștilor în drept cu care au interacționat.

Firmele aflate pe lista scurta au avut  o cazuistica bogata și au primit recomandari atât de la celelalte societați de

avocați de pe piața locala, cât și de la clienți.

Firmele românești, vazute de Benchmark Litigation

Potrivit Benchmark Litigation, în perioada de cercetare, Maravela & Asociații a reprezentat o companie

alimentara româneasca într-un litigiu legat de încalcarea marcii, a asistat un alt client în cadrul unui litigiu legat de

o achiziție publica și a acordat consultanța și reprezentare producatorului european de echipamente sportive

Salomon, într-un caz complex cu aspecte de proprietate intelectuala și white-collar crime legate de produsele

contrafacute.

page 1 / 2

https://www.maravela.ro/
http://www.nndkp.ro
http://www.pelifilip.com/
http://www.pnsa.ro
http://www.pnsa.ro
http://www.pnsa.ro
http://www.suciupopa.ro/
http://www.tuca.ro
http://www.zrp.ro
http://www.pelifilip.com/ourteam-viewpartner.php?id=63
http://www.tuca.ro/partners/?cp=IG
http://www.suciupopa.ro/team/luminita-popa/
https://www.maravela.ro/team/ioan-roman/
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Citește și

→   Noi recunoașteri internaționale pentru departamentul de litigii al Maravela|Asociații. Partenerul Ioan

Roman este ‘Dispute resolution Star’ în clasamentul Benchmark Litigation Europe 2019

Pe palierul litigiilor, PeliFilip are mai mulți clienți în domeniul energetic, printre care Benchmark Litigation

amintește Electrica, Hidrolectrica, EDP Renewables și Alpha Eolica. Avocații au asistat un client în peste zece

procese legate de legislația privind drepturile de autor și abuzul de poziție dominanta, l-au reprezentat pe jucatorul

de tenis Ilie Nastase într-un caz internațional de arbitraj sportiv împotriva Federației Internaționale de Tenis, au

reprezentat A & D Pharma în litigii legate de marci comerciale și contrafaceri și au reprezentat Bayer într-o

disputa fiscala în valoare de 6,6 milioane de euro.

Cu o echipa de 30 de litigatori dedicați disputelor comerciale și corporative, firma Popovici Nițu Stoica &

Asociații este evidențiata de Benchmark Litigation în sfera litigiilor corporative. Ghidul juridic amintește ca firma

are echipe de specializate dedicate pentru a acoperi disputele legate de concurența, proprietate intelectuala și Real

Estate. Ciprian Dontu și Ilinca Stefanescu-Goanga sunt nume-cheie în firma. Pe parcursul perioadei de

cercetare, firma a asistat Immofinanz într-o disputa asupra unui acord privind cumpararea de acțiuni.

Echipa de litigii de la Suciu Popa este formata din trei parteneri și șapte avocați care reprezinta în mod activ

clienți în arbitraje internaționale, în litigii comerciale și civile și în materie de insolvența. Potrivit Benchmark

Litigation, Managing Partner-ul Luminita Popa este personajul cheie în practica de Dispute resolution a firmei.

Ghidul juridic amintește ca Suciu Popa a acționat în mai multe arbitraje ICC, într-unul dintre mandate

reprezentând furnizorul de energie Enel Investment Holding împotriva statului român cu privire la o opțiune de

vânzare cu o valoare mai mare de 520 de milioane de euro. Suciu Popa a asistat, de asemenea, compania de

construcții Colas într-un arbitraj ICC care a rezultat dintr-un contract FIDIC. Printre clienții firmei din aceasta arie

de practica sunt și Hunt Oil, Hidroelectrica, Black Sea Oil & Gas și Daimler. Clienții au spus ca Suciu Popa este ”

o firma excelenta în soluționarea litigiilor” și ca ”este una dintre puținele firme românești care lucreaza în cazuri

mari”.

Echipa de litigii a firmei Țuca Zbârcea & Asociații este formata din 58 de avocați, dintre care 40 de avocați se

ocupa de litigii interne și arbitraj, arata Benchmark Litigation. Ghidul juridic amintește ca firma acționeaza într-un

arbitraj ICSID de 4.4 miliarde de dolari pentru compania miniera canadiana Gabriel Resources. De asemenea,

firma a ajutat Federația Româna de Fotbal sa faca apel împotriva unor acuzații penale și civile, legate de o disputa

de 237 de milioane de euro, cu un fost membru al federației de fotbal. Clienții au spus ca "avocați firmei foarte

pasionați și dedicați"  sau ca "avocații sunt foarte buni profesioniști".

Soluționarea litigiilor reprezinta jumatate din munca avocaților Zamfirescu Racoți & Partners, arata Benchmark

Litigation, iar echipa este formata din 36 de litigatori, dintre care cinci sunt parteneri care activeaza activ în

sectorul bancar, construcții și energie. Numele-cheie din cadrul departamentului de litigii sunt Calin-Andrei

Zamfirescu, Stan Tirnoveanu, Cosmin Vasile și Alina Tugearu. Pe parcursul perioadei de cercetare, firma a

asistat cu succes compania de energie Chevron în cadrul unui arbitaj ICC.

Citește și

→   The Lawyer European Awards 2019: Zamfirescu Racoți & Partners are cea mai buna echipa de litigii

din Europa

Lista scurta a premiilor Benchmark Litigation este disponibila aici iar clasamentul avocaților recunoscuți anul

acesta este accesibil aici.
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