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Musat & Asociatii, în topul clasamentelor Chambers Europe

Clasamentele renumitului ghid international Chambers Europe 2012, reconfirma statutul de lider al casei
de avocatura Musat & Asociatii în ariile de practica Energy & Natural Resources, Projects si
Restructuring-Insolvency. De asemenea, Chambers Europe recomanda Musat & Asociatii în toate celelalte
domenii de expertiza analizate, respectiv Banking & Finance, Competition / Antitrust, Corporate / M&A,
Dispute Resolution, Employment, Intellectual Property, Real Estate si Tax.
“Topurile Chambers Europe sunt rezultatul dedicarii, profesionalismului si a solutiilor inovative pe care le
acordam clientilor nostri în proiecte dintre cele mai complexe, în toate ariile de practica, dar si a încrederii cu care
acestia ne-au creditat de-a lungul colaborarii”, a declarat Mona Musat (foto), Managing Partner Musat &
Asociatii.
Noua dintre Partenerii firmei: Gheorghe Musat, Mona Musat, Catalin Baiculescu, Miruna Suciu, Luminita Popa,
Ana-Maria Placintescu, Anca Buta Musat, Marius Bârladeanu si Octavian Popescu sunt nominalizati de catre
Chambers Europe printre liderii ariilor de practica pe care le coordoneaza, Musat & Asociatii clasându-se astfel în
topul celor mai puternice echipe de avocati din România.
Chambers Europe realizeaza clasamente anuale pentru 51 de jurisdictii, în baza unei analize aprofundate a
activitatii fiecarei case de avocatura, a interviurilor cu clientii acestora, dar si a specificului pietei. Publicatia este
recunoscuta în industria de profil pentru independenta si obiectivitatea cu care îsi deruleaza cercetarea.
În 2012, Musat & Asociatii, dar si avocatii firmei au continuat sa se afle printre liderii avocaturii de business din
România în clasamentele realizate de marile publicatii internationale de specialitate – IFLR 1000, Legal 500,
Chambers Global sau PLC Which Lawyer? – în toate ariile de practica analizate. Astfel, firma ocupa prima pozitie
în topurile IFLR 1000 in domeniile banking, mergers & aquisitions si project finance, dar si în cele ale Legal 500
în ariile de practica Corporate / Mergers & Aquisitions, Energy & Natural Resources, IT, Telecoms & Media si
PPP & Procurement. De asemenea, PLC Which Lawyer? a reconfirmat în acest an statutul de „leading firm” al
Musat & Asociatii în Outsourcing, Construction, Restructuring & Insolvency si Corporate / Mergers &
Aquisitions. Practica de Restructuring & Insolvency ocupa prima pozitie si în clasamentele Chambers Global.
MUŞAT & ASOCIAŢII este una dintre primele case de avocatura înfiintate în România, dupa 1 ianuarie 1990.
Având 16 parteneri si peste 100 de avocati si consilieri, MUŞAT & ASOCIAŢII ofera 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.
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MUŞAT & ASOCIAŢII este recunoscuta ca fiind unul dintre pilonii avocaturii de business din România, iar
publicatiile straine de specialitate (Chambers & Partners, Practical Law Company, 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.
MUŞAT & ASOCIAŢII este prima casa de avocatura de pe piata locala distinsa cu prestigiosul premiu „The
National Law Firm of the Year“ acordat de publicatia britanica de specialitate International Financial Law Review
(IFLR) care realizeaza si binecunoscutul ghid juridic international IFLR 1000. De asemenea, renumita publicatie
Chambers Europe a decernat firmei MUŞAT & ASOCIAŢII trofeul "Romanian Law Firm of the Year", pentru
casa de avocatura cu cele mai bune performante pe parcursul anului trecut în România, în cadrul galei „Chambers
Europe Awards for Excellence 2011”.
MUŞAT & ASOCIAŢII ofera în mod regulat consiliere juridica celor mai cunoscute si respectate corporatii din
România, inclusiv o treime din Top 100 si jumatate din Top 500 mari companii, precum si institutiilor publice si
financiare locale în tranzactii corporative si financiare sofisticate si în proceduri complexe de rezolvare a
conflictelor. Portofoliul firmei cuprinde peste 2.500 clienti, majoritatea din categoria investitorilor straini printre
care: Enel SpA, GDF Suez, Rompetrol, Colas, European Investment Bank, RBS (Royal Bank of Scotland), ING
Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BNP Paribas, OTP Bank, Eli Lilly,
GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Abbott, General Electric, General Motors, Microsoft, Intel, Oracle, Google,
AON, Amazon.com, AT&T, Nokia, Alcatel - Lucent, Telecom Italia, Thyssen Krupp, Generali, AFI Europe,
Electrolux, Caterpillar, Monsanto, Deutsche Bahn, SAB Miller, etc.
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