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MPR Partners primește două premii din partea Client Choice
by Lexology - 2021. Alte 3 premii au mers la NNDKP, Voicu
& Filipescu și Rădulescu & Mușoi
22 Octombrie 2021   |   BizLawyer

Client Choice Awards recunosc firmele de avocatură și avocații asociați acestora din întreaga lume, care se
deosebesc de restul prin serviciile ireproșabile pentru clienți și calitatea asistenței oferite.

 

Avocații Alina Popescu și Gelu
Maravela, parteneri fondatori ai
MPR Partners, au fost premiați în
cadrul ediției din anul 2021 a
prestigiosului Lexology Client
Choice Awards, alte trei premii
mergând anul acesta la NNDKP,
Voicu & Filipescu și Radulescu &
Mușoi. Criteriile urmărite pentru
stabilirea câștigătorilor vizează în
primul rând abilitatea avocaților
de a adăuga un plus de valoare
afacerilor clienților, comparativ cu
alți jucători de pe piață. Pentru a
se asigura că rezultatele nu pot fi
influențate, firmele de avocatură nu sunt informate atunci când se desfășoară runda inițială de cercetare.
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Înființate în 2005, Client Choice Awards
recunosc firmele de avocatură și avocații
asociați acestora din întreaga lume, care
se deosebesc de restul prin serviciile
ireproșabile pentru clienți și calitatea
asistenței oferite. Criteriile pentru această
recunoaștere se concentrează pe o
capacitate de a adăuga valoare reală
afacerilor clienților, în plus față de ceilalți competitori din piață. 

Pentru jurisdicția din România, MPR Partners a primit două premii în
practicile de Concurență și Fuziuni & Achiziții, alte trei firme fiind
recunoscute pentru calitățile avocaților săi în domenii precum Mediu
(NNDKP), Corporate (Rădulescu & Mușoi) și Real Estate (Voicu &
Filipescu). 

Spre deosebire de alte premii din industrie, nominalizarea pentru premiile
Client Choice se poate face exclusiv de către avocați in-house și, pentru ca
rezultatele să nu poată fi influențate, firmele de avocatură nu sunt informate
cu privire la această rundă inițială de cercetare. Anul acesta, potrivit
organizatorilor, s-au primit peste 2.500 de nominalizări. 

Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam!
GRATUIT.

Alina Popescu a fost desemnată câștigătoarea exclusivă a premiului pentru concurență și antitrust în România.
Alina a fost lăudată de clienții săi pentru serviciile ireproșabile furnizate, asistența personalizată și pentru
promptitudine.

Gelu Maravela a fost desemnat câștigătorul exclusiv al premiului pentru categoria de Fuziuni și Achiziții în
România. El a fost apreciat de clienții săi pentru abilitatea de a găsi soluții eficiente și realizabile, fiind cunoscut
pentru experiența în tranzacții cross border, problematici comerciale complexe precum și în aspecte de nișă
precum taxe sau insovență. Acestuia i-au fost elogiate și aptitudinile de management al proiectelor. 

Alți avocați români, pe podiumul premianților

Anul acesta, Client Choice a recunoscut performanțele a peste 500 de avocați din peste 80 de jurisdicții din
întreaga lume. Pentru stabilirea câștigătorilor, clienții au fost rugați să evalueze profesioniștii cu care au
colaborat în funcție de criterii precum: calitatea consultanței primite, cunoașterea industriei, gândirea strategică,
transparența în facturare, value for money, capacitate de reacție, comunicare eficientă, claritatea documentației,
partajarea expertizei, managementul proiectului, utilizarea tehnologiei, loialitate și etică. 

Pe lângă cei doi avocați fondatori de la MPR Partners, în ediția Client Choice 2021, premii au mai primit
Roxana Ionescu  (Partener - Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) pentru Environment, Roxana Neguțu
(Partener - Voicu & Filipescu) pentru Real Estate și Roxana Mușoi (Partener - Rădulescu & Mușoi) pentru
Banking. 

“Pentru mine, acest premiu reprezintă o recunoaștere a eforturilor echipei noastre și este cu atât mai valoros cu
cât este o dovadă de constanță și continuitate. Mulțumesc clienților noștri pentru încrederea și aprecierea
acordate, precum și echipei Voicu & Filipescu pentru sprijinul oferit”, a declarat Roxana Neguțu. Acesta este al
saptelea an în care avocații Voicu & Filipescu sunt recunoscuți pentru calitatea serviciilor prestate clienților.
Practica de real estate se numără printre domeniile cheie ale activității Voicu & Filipescu, portofoliul de clienți
asistați de avocații firmei incluzând dezvoltatori imobiliari, firme de construcții și proiectare, retaileri, centre
logistice, dar și companii active pe alte piețe implicate în proiecte relevante pentru această practică.

Citește și
→   Distincție Lexology Client Choice Awards acordată Voicu & Filipescu în 2021. Roxana Neguțu, al
patrulea an câștigătoare exclusivă pentru România la categoria Drept Imobiliar

Intră pe portalul de concurență pentru mai multe
articole referitoare la proiectele avocaților din
această arie de practică

  
Anul trecut, pentru jurisdicția din România, MPR Partners a primit tot două premii în practicile de Concurență și

CMS România își consolidează practica
de tehnologie și reglementare prin
cooptarea Laurei Grigore în poziția de
Senior Counsel. Horea Popescu,
Managing Partner: Peste 10 noi colegi ni
s-au alăturat în ultimele luni. Extinderea
echipei face parte din strategia de
dezvoltare a firmei

DLA Piper România îşi consolidează
echipa locală cu un număr record de
şapte avocaţi. Marian Dinu, Country
Managing Partner: Dăm o şansă viitoarei
generaţii de avocaţi împreună cu care
vom continua să inovăm în domeniul
juridic

VIDEO | Dicționar de arbitraj:
Arbitration Rules (Powered by ZRVP)

Deși există lichiditate mare și interes
pentru finanțarea proiectelor de peste
100 mil. E, anul acesta vom vedea doar
câteva astfel de tranzacții, spun avocații
SAA. De vorbă cu Cristian Vlaicu,
Partener & Head of Banking and
Finance, despre criteriile ce trebuie
îndeplinite de împrumutați, dobânzi și
garanții, finanțări sindicalizate pentru
proiecte ESG și mandatele ultimului an

Despe norocul de a lucra cu profesionişti
care îți conferă încrederea şi gradul de
libertate necesare pentru a te dezvolta şi
a nu rămâne în umbra lor. Andra
Constantinescu, după primii 5 ani
petrecuți la ZRVP: Un loc în care nu ai
cum să nu evoluezi: tipul de proiecte la
care eşti expus, complexitatea
problemelor dezbătute, caracterul de
noutate al mandatelor creează premisele
unei evoluţii constante şi vizibile

Bohâlțeanu & Asociații, alături de
acționarii Agra’s SA la vânzarea
companiei către Scandia Food și ai
Memento Group în procedura prin care
Aegean Airlines preia pachetul de
control în Anima Wings Aviation. Ionuț
Bohâlțeanu, Managing Partner: Sunt
două tranzacții importante, prin care
BSMP își consolidează poziția pe piața
avocaturii și își lărgește portofoliul de
clienți

Credit sindicalizat de 636 milioane de lei
pentru Carmistin, coordonat de BCR. Ce
avocați au asistat sindicatul bancar

VIDEO | Dicționar de arbitraj: IBA rules
on taking of evidence (Powered by
ZRVP)

Finanțări sindicalizate | Avocații de la
Mușat & Asociații spun că, în ciuda
tendințelor prudente de anul trecut, s-a
văzut că nu există o problemă de
lichiditate în piață și se așteaptă ca
numeroase proiecte de investiții să
primească undă verde în viitorul
apropiat. Monia Dobrescu, Partener:
Analizarea sustenabilității unei
companii prin prisma factorilor ESG
devine noua realitate și companiile vor fi
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Fuziuni & Achiziții, alte patru firme fiind recunoscute pentru calitățile avocaților săi în domenii precum Banking
(Dentons), Litigii (ZRVP), Energie (ȚZA) și Proprietate intelectuală (Petosevic). În ediția Client Choice 2020,
premii au mai primit Perry V. Zizzi (Romania Managing Partner - Dentons) pentru Banking, Cosmin Vasile
(Managing Partner - Zamfirescu Racoți Vasile & Partners) pentru Litigii, Irina Moinescu (Partener - Ţuca
Zbârcea & Asociaţii) pentru Energie & Resurse Naturale și Aura Câmpeanu (Head of Office - PETOŠEVIĆ)
pentru Intellectual Property: Trademarks. 

În 2019, în urma sondajului, alți şase avocaţi români au fost desemnaţi câştigători ai Client Choice Award - 2019
- Georgiana Badescu (Competition & Antitrust) - Schoenherr, Emeric Domokos-Hancu (Insolvency &
Restructuring) - Schoenherr, Monica Iancu (M&A) - Bondoc & Asociații, Ion Dragne (Litigation) - Dragne &
Asociații, Roxana Neguțu (Real Estate) - Voicu & Filipescu, Roxana Mușoi (Banking) - Rădulescu & Mușoi. 

►  Premiile Client Choice 2019: Ion Dragne intră în topul preferințelor clienților,
Schoenherr are doi avocați în lista pe care sunt înscrise 6 nume pentru România

Premiile internaționale Client Choice sunt acordate avocaților în urma unei cercetări complexe
bazate pe nominalizări și recomandări făcute de către juriștii din companii. 
Premiile Client Choice sunt acordate din anul 2005 în urma unei cercetări independente, principalele
criterii avute în vedere pentru desemnarea câștigătorilor fiind calitatea serviciilor juridice și a
activităților de client service.
Elementul de diferențiere al Client Choice Awards constă în faptul că avocații pot fi nominalizați și
recomandați doar de către clienți. 

Intră pe LadyLawyer.ro și află mai multe despre
activitatea, preocupările și proiectele doamnelor
avocat din cele mai importante firme de pe piața
locală

 

 

 

 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA
Lista scurtă a finaliștilor “Chambers Europe Awards

for Excellence - 2021”. Din România, CMS, NNDKP,
PNSA, Schoenherr și TZA se luptă pentru trofeu

 
MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman

primește două premii din partea Client Choice by
Lexology - 2020. Alte 4 firme locale primesc câte o
distincție

 
Premiu ILO Client Choice Awards pentru Voicu &

Filipescu în 2019
 

Premiile Client Choice 2019: Ion Dragne intră în
topul preferințelor clienților, Schoenherr are doi
avocați în lista pe care sunt înscrise 6 nume pentru
România

 
Lista scurta a finalistilor “Chambers Europe Awards

for Excellence 2017”. Cinci firme din Romania sunt in
prima linie 

 

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR
Instanţa supremă din Croaţia confirmă condamnarea

la închisoare a directorului grupului ungar MOL
 

MPR Partners receives two Lexology Client Choice
Awards for Competition and M&A

 
DLA Piper România îşi consolidează echipa locală

cu un număr record de şapte avocaţi. Marian Dinu,
Country Managing Partner: Dăm o şansă viitoarei
generaţii de avocaţi împreună cu care vom continua să
inovăm în domeniul juridic 

 
Appraisal & Valuation îl recrutează pe șeful

evaluatorilor de la BRD și BCR
 

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru
legea care reglementează prețul locuințelor ANL

 

Intelligence
 

Publicitate pe BizLawyer?

nevoite să se conformeze și să își
adapteze planul de afaceri în consecință

VIDEO | Dicționar de arbitraj: Soft Law
Instruments (Powered by ZRVP)

LegiTeam: Reff & Associates is looking
for Experienced Lawyer | Environmental
Law

LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații
SPRL is recruiting senior associates for
the legal consultancy practice |
corporate, M&A, commercial
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