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ZRP si Maravela au intrat pe lista scurta a premiantilor „The Lawyer European
Awards 2015”. Cine sunt ceilalti candidati la titlul de ‘Firma anului’

Publicatia britanica The Lawyer va anunta in luna 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 25 trofee din
cadrul „The Lawyer European Awards 2015”. In sectiunea Romania, sase firme de avocati se afla pe lista scurta a
societatilor locale considerate a fi cele mai performante. Trei dintre acestea sunt birouri locale ale unor firme regionale
- KINSTELLAR, Schoenherr si Wolf Theiss - celelalte fiind societati infiintate de avocati romani: Musat & Asociatii,
Zamfirescu Racoti & Partners Attorneys at Law (ZRP) si Maravela & Asociatii.
De remarcat ca ZRP si Maravela & Asociatii intra pentru prima data in cursa nominalizarii de catre publicatia britanica The
Lawyer a celei mai bune firme locale de avocatura. Performanta firmei Maravela & Asociatii, infiintata cu doar trei ani in
urma de avocati cu experinta, este cu atat mai notabila.
Lista scurta a premiantilor a fost selectata de un comitet de jurizare din care fac parte 26 de executivi de top din cadrul unor
companii de renume precum RPC, Orwell Group, Travers Smith, HBO Europe, Arnold & Porter, Trowers & Hamlins LLP,
Unisys, Charles Russell Speechlys, Basic Element, Wood Group, precum si reprezentanti ai unor firme de avocatura de
prestigiu, printre care amintim Osborne Clarke, Addleshaw Goddard, Winston & Strawn, Paul Hastings, Slaughter and May.
In cadrul procesului competitiv, echipa de jurizare a cautat dovezile unei puternice identitati pe piata locala si a unei cote mari
pe piata. Firmele participante au fost jurizate conform unor criterii ce au inclus buna gestionare a presiunilor mediului
economic si men?inerea un nivel ridicat de client-service, tranzactii inovative, clienti noi castigati, o viziune strategica,
dezvoltarea unor programe care recunosc diversitatea, mobilitatea sociala, precum ?i pastrarea angaja?ilor, cresterea si
dezvoltarea financiara puternica, superioritate constanta în anumite sectoare, talent administrativ.
Pe langa acordare unor premii regionale, ceremonia din luna martie va recunoa?te, de asemenea, Managing Partener-ul anului.
In 2015, niciun avocat român nu este nominalizat pentru un premiu în aceasta categorie. Printre avocatii de pe lista scurta din
care va fi extras Managing Partner-ul anului este si Per Magnusson (Magnusson), pe care BizLawyer l-a intervievat in
noiembrie 2013.
Citeste si
Per Magnusson, fondator Magnusson Law Firm: Multi clienti ne intreaba frecvent despre piata romaneasca. Ne
asiguram ca vor fi asistati cu grija, competen?a ?i eficien?a
Anul trecut, firma ?uca Zbârcea & Asociatii a triumfat la Londra, fiind aleasa “Firma de Avocatura a Anului in Romania” de
catre The Lawyer, in cadrul ceremoniei de premiere „The Lawyer European Awards 2014”. Aceeasi firma câstigase în 2011
premiul “Law firm of the year: Eastern Europe and The Balkans”, iar un an mai tarziu Florentin ?uca 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.
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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 & 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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