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Doamnele domina efectivele la Maravela|Asociații. Partenerele firmei sunt

implicate în toate proiectele de consultanța și în unele mandate cu componenta

litigioasa

Doamnele și domnii muncesc umar la umar în firma Maravela|Asociații, implicându-se total în rezolvarea

cu succes a problemelor ridicate de clienții  casei de avocatura. Din cei șapte parteneri pe care îi are firma,

patru sunt femei. De asemenea, trebuie menționat ca Maravela|Asociații are în structura de conducere o

doamna Managing Partner, care este și fondator al firmei. Mai mult, forțele în cadrul echipei sunt împarțite

în mod egal, profesionalismul fiind cel care dicteaza. 

”Partenerele firmei sunt implicate în toate proiectele de consultanța ale firmei și în unele dintre mandatele cu

componenta litigioasa. De altfel practicile de drept societar, concurența, dreptul muncii, restructurare, insolvența și

de drept financiar-bancar sunt coordonate exclusiv de doamne avocat”, declara reprezentanții Maravela|Asociații.

Doamnele avocat cu statut de partener au coordonat achiziții importante, realizate în 2017 și în primele luni din

2018. Este déjà publica implicarea Maravela|Asociații în proiecte mari ca Chimcomplex-Oltchim, Unilever-Betty

Ice, Interparking. În plus, mandate complexe și valoroase (fuziuni, achiziții, exit-uri ale unor companii și finanțari)

aflate pe masa de lucru anul acesta sunt sub coordonarea doamnelor din cadrul firmei.

”Firma are șapte parteneri, dintre care patru sunt doamne. Din totalul de 20 de avocați, 10 sunt femei, iar începând

cu luna martie ni s-au alaturat doua colege noi și o stagiara, crescând astfel procentajul doamnelor din firma. În

ultimii doi ani am avut promovari inter-departamentale. De exemplu, Dana Radulescu, de la responsabilitați

exclusive pe restructurare și insolvența a preluat arii de practica de consultanța. De asemenea, am avut și

promovari la nivel de Senior Associate. O putem menționa în acest sens pe Alexandra Ichim, în cadrul

departamentului de litigii”, au aratat reprezentanții Maravela|Asociații.

Doamne avocat de success

Alexandra Ichim, Senior Associate, este membru al echipei Maravela|Asociații de peste 4 ani și face parte din

departamentul de soluționarea disputelor. Deținând o practica axata pe litigii și arbitraje, Alexandra reprezinta

clienți internaționali și locali importanți, din diverse sectoare de activitate. Cu un Master în drept și licențiat at 

Universitații Paris I Pantheon-Sorbonne, Alexandra contribuie adesea cu articole de specialitate în importante

publicații internaționale și naționale de profil.

Referitor la profesia sa, Alexandra subliniaza ca dedicarea pe care o investește în ceea ce face, precum și placerea

de a fauri o argumentație pertinenta reprezinta acele aspecte care au ajutat-o în parcursul profesional de pâna

acum. “Daca la un moment dat acestea ar disparea, nu doar evoluția mea ar fi periclitata, ci însași satisfacția de fi
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avocat. A fi avocat reprezinta în ceea ce ma privește mai mult decât o profesie, înseamna sa patrunzi într-o lume

fascinanta cu un limbaj distinct și totodata cu proprii balauri, însa odata intrat pe porțile ei te învaluie devenind un

mod de a fi pe care ajungi sa îl îmbrațișezi. Frumusețea ei consta în provocarile de care te lovești la tot pasul,

nelasând astfel loc rutinei”, puncteaza avocatul Maravela|Asociații.

Magda Grigore, Associate, face parte de peste doi ani din echipa Maravela|Asociații. ”În prezent, dincolo de

determinare constanta, putere de munca și curiozitate permanenta, atu-uri de altfel necesare în orice profesie

juridica, în ceea ce ma privește, cred ca un aspect esențial pentru formarea și evoluția oricarui avocat o constituie

capacitatea de a asculta. Aceasta capacitate de a asculta într-un mod activ, capata doua valențe, respectiv cea de a

scana și absorbi tiparele pozitive și modalitațile practice de lucru de la avocații cu experiența, învațând astfel sa îți

analizezi și sa îți îmbunatațești permanent propriile abilitați, precum și cea de a prelua, decanta și discerne într-un

mod deschis nevoile clienților, învațând sa creezi o punte între lege și mediul de afaceri”, arata Magda.

Tânara face parte din departamentul de consultanța. Magda reprezinta clienți din numeroase sectoare de activitate

în materie de dreptul concurenței, data privacy, dreptul muncii, drept comercial și societar, fuziuni și achiziții,

precum și aspecte de regulatory & compliance. Magda deține o diploma de master de la University College din

Londra și este deseori coautoare a articolelor de specialitate din publicații de profil juridic.

”Fiind o profesie creata de oameni, pentru oameni, avocatura presupune dezvoltarea unei simbioze între

problemele extrem de practice ale clienților și rezolvarile abstracte și uneori, nesatisfacatoare, ale legilor. În acest

context, avocatul capata un rol deopotriva palpitant cât și ingrat, acela de a traduce, adapta și aduce în sfera

realului tiparele riguroase ale legii, în mod creativ, pentru a da posibilitatea clienților sa aduca la îndeplinire

planuri și idei care depașesc deseori sfera posibilului legislative”, menționeaza Magda Grigore.

Anca Baițan, Associate, a intrat în echipa Maravela|Asociații în urma cu doi ani. Astazi face parte din

departamentele de litigii și restructurare & insolvența. Anca asista clienți în dispute administrative și comerciale, 

fiind de asemenea implicata în numeroase mandate complexe de restructurare și insolvența pentru clienți de

anvergura. Deținând o diploma de master de la Universitatea București, Anca contribuie deseori la realizarea

articolelor și materialelor pentru publicații de specialitate.” Atu-urile care m-au ajutat sa evoluez în aceasta

profesie pornesc de la motivele care m-au determinat sa aleg avocatura, premise care rareori se schimba. În esența,

gândirea analitica, anticiparea riscurilor, perseverența și bineînțeles, nu în ultimul rând, încapațânarea m-au ajutat

sa învaț, sa ma adaptez și sa „cresc””, declara avocatul.

Anca spune despre avocatura ca este “esențiala pentru înfaptuirea actului de justiție într-un stat de drept care

trebuie sa asigure pâna la urma respectarea drepturilor fundamentale ale cetațenilor”.

Maravela|Asociații este una dintre casele de avocatura tinere care a reușit sa se impuna într-un timp scurt în “liga

mare” a avocaturii de business. Înca de la aparitia sa pe piața, firma a avut de la an la an o creștere substanțiala,

adoptând o strategie care pâna acum și-a dovedit eficiența. Succesul se datoreaza unei cunoasteri în detaliu a

realitaților mediului de afaceri si a legislației și practicii aferente, la care se adauga o abordare orientata catre client

inovatoare si creativa. În spatele succesului se afla, totodata, nenumarate ore de munca asidua si efort sustinut al

întregii echipe, sub coordonarea avocaților asociați.

Saptamâna trecuta, Maravela|Asociații a fost desemnata “Firma de avocatura a anului în Europa de Est și

Balcani” de catre The Lawyer, firma fiind și Highly Commended pentru “European Law Firm of the Year 2018”.

În 2017, Maravela|Asociații fusese desemnata Firma anului in Romania de catre publicatia internationala The

Lawyer.
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