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Procesul de recrutare la Mușat & Asociații este riguros, dar prietenos. Stagiarii
selectați au acces la training și mentorat profesional, iar onorariile de intrare sunt
situate peste nivelul celor practicate în prima liga a avocaturii de business din
România

Și anul acesta, Mușat & Asociații ofera tinerilor avocați stagiari oportunitatea de a intra într-o echipa care
activeaza în liga mare a avocaturii de business.Pentru a se bucura de șansa de a se forma profesional alaturi
de unii dintre cei mai buni avocați din România, tinerii trebuie sa treaca peste procesul de recrutare care
implica mai multe etape. ”Inițial se face selecția CV-urilor primite, urmeaza întâlnirea cu un membru al
comitetului de conducere, precum și cu partenerul coordonator al practicii din cadrul careia vor face parte.
Credem ca procesul nostru de recrutare este unul riguros, dar prietenos, în care ne dorim, pe lânga testarea
cunoștințelor și abilitaților candidaților, o cunoaștere reciproca cât mai buna și o aliniere a valorilor și a
parcursului comun pentru viitor”, a explicat pentru BizLawyer Simona Anton, Senior Associate Mușat &
Asociații.
Dupa finalizarea cu succes a procesului de selecție, avocații stagiari vor face parte înca de la început dintr-o echipa
specializata și vor avea acces la training și mentorat profesional, fiind sprijiniți îndeaproape pentru a se dezvolta ca
adevarați profesioniști ai dreptului. “La Mușat & Asociații alegem sa ne acompaniem cu cei mai buni dintre
studenți – care obțin atât rezultate academice excepționale și sunt activi pe parcursul celor patru ani de studiu, dar
care își completeaza aceste rezultate cu competențe utile, cu un bun spirit analitic, cu o puternica motivație pentru
cariera juridica, dar și cu ambiția de a face performanța și cu un interes genuin pentru dezvoltare continua. La
începutul carierei unui avocat, este greu sa vorbim despre specializare. Capacitatea de analiza, atenția la detalii,
cunoașterea unei limbi straine, abilitațile bune de comunicare, spiritul de echipa, dorința de dezvoltare personala și
învațare continua sunt doar câteva dintre abilitațile avute în vedere de Mușat & Asociații în procesul de recrutare
a tinerilor stagiari”, precizeaza Simona Anton.

Program de lucru flexibil, onorarii competitive
Odata intrați în echipa, avocații stagiari trebuie sa se obișnuiasca din mers cu modul în care se lucreaza în
avocatura de business, unde activitatea se deruleaza dupa un program flexibil, deseori influențat de programul de
lucru al clienților internaționali ai firmei de avocatura. Astfel, tinerii avocați trebuie sa deprinda respectarea
termenelor de livrare a sarcinilor primite în cadrul programului de lucru. Pentru a putea evolua și înțelege
paradigma avocaturii de business în cadrul Mușat & Asociații, avocații stagiari își desfașoara activitatea sub
coordonarea partenerului responsabil de practica din care aceștia fac parte. Evaluarea tinerilor membri din echipa
este un proces continuu și de durata.
“Onorariile oferite de Mușat & Asociații avocaților stagiari se stabilesc în temeiul unor criterii obiective, precum
rezultatele acestora din timpul facultații, parcurgerea unor studii postuniversitare, cunoașterea mai multor limbi
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straine, experiența acumulata pâna în acel moment etc. Onorariile de intrare sunt extrem de competitive, fiind
situate peste nivelul celor practicate în prima liga a avocaturii de business din România, dar acest aspect reprezinta
numai un factor al ofertei de intrare în echipa. Perspectivele de evoluție și îndrumare a noilor colegi sunt printre
atuurile importante demonstrate de-a lungul vremii de societatea noastra”, mai spune Simona Anton.

“Mediul universitar românesc ofera un numar suficient de absolvenți de Drept care sa poata sa acceada atât în
profesia de avocat, cât și în celelalte profesii juridice. Totuși, din perspectiva „facilitaților” de integrare pe piața
avocaturii oferite de facultați absolvenților, cred ca pregatirea celor care aleg sa studieze Dreptul poate fi
imbunatațita. De exemplu, mai pot fi integrate în programa universitara dezbaterile, procesele simulate sau stagiile
de practica.”
Simona Anton, Senior Associate Mușat & Asociații

Mușat & Asociații Mentor
Implicarea Mușat & Asociații în formarea noilor profesioniști din avocatura a dus la apariția, în urma cu trei ani, a
programului „Mușat & Asociații Mentor”. Proiectul educațional încurajeaza dezvoltarea aptitudinilor si
performanta tinerilor viitori avocați, oferind studenților oportunitatea de a se integra în echipe de avocați cu
experiența în mandate complexe, într-o cultura organizaționala care încurajeaza dezvoltarea talentului natural și
atingerea potențialului maxim de performanța.
“Programul este adresat studenților facultaților de Drept și își propune sa raspunda nevoilor educaționale ale
profesie de avocat, sa le ofere studenților un început profesional de calitate, astfel încât ei sa fie motivați sa își
urmeze vocația dupa ce au înțeles cum funcționeaza una dintre cele mai mari case de avocatura din România.
Indiferent de aria de practica în care studenții își efectueaza stagiul ca membri ai echipelor Mușat & Asociații (
Litigii, Arbitraj, Drept Comercial, Drept Imobiliar, Proprietate Intelectuala, Drept Concurențial, Dreptul Muncii,
Consultanța Fiscala), ei sunt remunerați și, deopotriva, implicați în probleme de drept interesante și au de rezolvat
subiecte ce le vor provoca gândirea și priceperea juridica”, arata Simona Anton.

Oportunitați pentru studenți
An de an, Mușat & Asociații își deschide porțile pentru studenții facultaților de Drept care au oportunitatea de a-și
efectua stagiul de practica alaturi de avocații firmei. ”Și în vara care s-a încheiat ne-am bucurat de prezența
studenților în cadrul stagiilor de practica și am fost încântați sa descoperim oameni bine pregatiți care se îndreapta
cu pasiune catre profesia de avocat. Mușat & Asociații are deja o tradiție în oferirea viitorilor avocați
oportunitații de a se alatura echipei dupa finalizarea studiilor și admiterea în Barou”, subliniaza avocatul Mușat &
Asociații.
De altfel, o parte dintre cei peste 30 de studenți, care au efectuat stagii de practica în ultimii ani în cadrul Mușat &
Asociații, s-au întors în echipa ca urmare a promovarii examenului de admitere în Barou. Foștii studenți, care s-au
alaturat echipei ulterior stagiilor de practica, au început activitatea ca avocați juniori, într-o echipa specializata, sub
îndrumarea unor avocați cu experiența în avocatura de business de la care sa poata sa deprinda tainele avocaturii.
“Putem spune ca odata intrat în echipa Mușat, factorul de retenție este foarte ridicat în comparație cu media pieței,
asta datorita atât procesului serios de recrutare, cât și dedicației avocaților îndrumatori pe parcursul debutului
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colaborarii. Suntem o echipa unita unde discuțiile sunt directe și sincere iar ajutorul din partea colegilor mai
experimentați este necondiționat și apreciat”, mai spune avocatul Mușat & Asociații.
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