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Mușat & Asociații încheie un parteneriat cu prima platforma pan-europeana de
legislație în domeniul dreptului distribuției în calitate de lider al know-how-lui în
domeniu în România
Casa de avocatura de top din România Mușat & Asociații anunța încheierea unui parteneriat cu DLC Distribution Law Center, prima platforma pan-europeana pentru avocați, practicieni și studenți, ce are ca
scop furnizarea de informații esențiale privind problemele de drept din domeniul distribuției și concurenței,
atât la nivel național, cât și european.
Dezvoltata de contrast, una dintre cele mai renumite societați de avocatura din Bruxelles, platforma DLC Distribution Law Center va fi lansata pe 4 octombrie la miezul nopții CET și combina impresionanta experiența
juridica a nu mai puțin de 25 de societați de avocatura renumite în domeniul concurenței, din 26 de jurisdicții din
UE și Regatul Unit.
În calitate de unic partener și colaborator din România, echipa specializata în dreptul concurenței din cadrul Mușat
& Asociații analizeaza probleme complexe de dreptul concurenței reglementate de legislația naționala, cu aplicare
în privința contractelor de distribuție și ofera, de asemenea, o analiza integrata din perspectiva pan-europeana.
„Alaturarea noastra la acest proiect pan-european, la care am contribuit împreuna cu alte societați de avocatura
europene de top, în calitate de specialiști de referința cu cele mai bune abilitați și experiența semnificativa în
aceasta arie de drept, reflecta angajamentul nostru continuu fața de clienți, acela de a le oferi experiența unui
serviciu impecabil și de a raspunde în mod proactiv provocarilor și obiectivelor strategice ale acestora. Mai mult,
atât din punct de vedere practic, cât și academic, acest parteneriat contribuie în mod semnificativ la consolidarea
colaborarilor dezvoltate de-a lungul anilor prin proiectele realizate împreuna cu specialiștii-cheie de renume din
acest domeniu juridic”, afirma Paul Buta, Partener Coordonator Adjunct și coordonator al practicii de Dreptul
Concurenței.
Despre MUŞAT & ASOCIAŢII
MUŞAT & ASOCIAŢII este una dintre primele case de avocatura înfiintate în România, dupa 1 ianuarie 1990.
MUŞAT & ASOCIAŢII acorda servicii de consultanta în toate sectoarele avocaturii de business, incluzând fuziuni
& achizitii, privatizari, drept bancar, energie & resurse naturale, concurenta, drept societar, telecomunicatii & IT,
dreptul muncii, fiscalitate, piete de capital, drept imobiliar, dreptul mediului, litigii & arbitraje comerciale.
MUŞAT & ASOCIAŢII este recunoscuta ca fiind unul dintre pilonii avocaturii de business din România, iar
publicatiile internationale de specialitate (Chambers & Partners, International Financial Law Review, Legal 500
etc.) recomanda cu regularitate firma ca fiind unul din liderii pietei avocatiale, multi dintre avocatii firmei fiind la
rândul lor nominalizati de aceste publicatii ca facând parte din elita avocaturii de business din România.
În 2019, MUŞAT & ASOCIAŢII a câștigat premiul “Firma de avocatura a anului în România”, distinctie acordata
de reputata publicatie “The Times Legal Innovation” firmelor de avocați din România care au obținut performanțe
deosebite în anul de referința, precum și alte premii, acordate pentru ariile de practica M&A, Achiziții Publice și
Drept Penal.
În 2018, MUŞAT & ASOCIAŢII a câștigat premiul pentru cea mai mare tranzacție M&A în domeniul Pharma în
România, pentru asistența acordata Dr. Max în achiziția grupului A&D Pharma, precum și alte premii, acordate
pentru ariile de practica: Fuziuni și achiziții/Privatizare, Infrastructura și PPP/Achiziții Publice și Drept Penal.
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În 2016, MUŞAT & ASOCIAŢII a câștigat premiul pentru cea mai mare tranzacție în domeniul energiei pentru
asistența acordata Sterling Resources în procesul de vânzare a operatiunilor din România catre Carlyle
International Energy Partners, precum și premiul pentru cea mai mare tranzacție din HORECA pentru asistarea
Premier Capital în achiziționarea McDonald’s în România. Distincțiile au fost oferite de Ziarul Financiar, în cadrul
Galei Avocatilor 2016, editia a VII-a.
În 2015, MUŞAT & ASOCIAŢII a câstigat premiul “Firma de avocatura a anului în România”, distinctie acordata
anual de reputata publicatie britanica “The Lawyer” firmelor de avocați din Europa care au obținut performanțe
deosebite în anul de referința.
În anul 2013, MUŞAT & ASOCIAŢII a fost desemnata „Casa de avocatura a anului în România”, de catre
International Financial Law Review, fiind pentru a doua oara când Musat & Asociatii îsi adjudeca acest valoros
premiu, dupa distinctia primita în 2011, anul în care România a fost inclusa pentru prima data în lista tarilor
nominalizate pentru premiile International Financial Law Review (IFLR).
De asemenea în 2012, MUŞAT & ASOCIAŢII a fost recompensata cu premiul Gold Award la categoria „Cea mai
buna casa de avocatura din Europa Centrala si de Est”, distinctie acordata de International Legal Alliance Summit
& Awards 2012, pentru rezultatele excelente înregistrate în România de echipa de avocati Musat & Asociatii, în
ceea ce priveste evolutia portofoliului de mandate în practica de fuziuni & achizitii si strategia de management
adoptata.
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