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Cum se vede avocatura din R. Moldova in Chambers Europe. Cele cinci firme care
conteaza

Doar o mana de firme de avocatura din Republica Moldova au reusit sa indeplineasca standardele
Chambers Europe pentru a fi listate pe primele doua paliere ale ghidului juridic international. In tara
vecina, directorul juridic monitorizeaza doar doua arii de practica: Dispute Resolution si General Business
Law. Pentru prima dintre acestea, Chambers Europe listeaza patru firme pe doua paliere, iar pentru a
doua arie de practica nominalizeaza sase firme pe trei paliere.
Pe prima banda, echivalenta excelentei, sunt doar doua firme de avocatura, ambele din Chisinau. Associated
Lawyers Firm "Corect" este cotata de Chambers ca fiind cea mai buna firma in domeniul Dispute Resolution,
iar Turcan Cazac isi depaseste concurentii in domeniul General Business Law.
"Corect" este o asociatie privata de avocati. Echipa este formata din 11 avocati, cu o experienta de peste 20 de
ani, fiecare, dobândita în instante, parchete si firme cu profil juridic. Avocatii retelei "Corect" au ocupat în trecut
functii inalte in institutii publice ale Republicii Moldova, precum si pozitii importante in organizatii internationale.
Printre avocati se regasesc membri ai Parlamentului Republicii Moldova (3 avocati), un vice-premier al
Guvernului, ministrul Justitiei un judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, un judecator la Curtea
Suprema de Justitie, precum si procurori ai Procuraturii Generale din Republica Moldova. Firma este coordonata
de Stepan Zghibarti, un avocat descris de Chambers Europe drept ”o figura notabila, apreciat pentru lunga sa
experienta”. Un alt avocat recomandat de sursele Chambers pentru abilitatile sale remarcabile in litigii este Igor
Clima.
Turcan Cazac este liderul pietei avocaturii din Republica Moldova, casa de avocatura din tara vecina stabilind o
colaborare strategica pe principiul „best friends” cu firma romaneasca Tuca Zbarcea & Asociatii. Pe parcursul
ultimilor doisprezece ani, firma s-a plasat pe primul loc în materie de drept comercial/societar în clasamentele
avocaturii de business din Republica Moldova realizate de prestigioasele Chambers Global/Europe, Legal 500,
IFLR1000, PLC Which Lawyer?, Who’s Who Legal in M&A, Who’s Who Legal in CIS, Best Lawyers. Echipa
biroului a fost descrisa de cercetatori ca fiind "în mod clar cea mai buna" din Moldova si "un lider incontestabil pe
piata din Moldova ", în timp ce "nivelul serviciilor prestate" este descris de clienti si cercetatori ca fiind "superb".
Biroul se afla în raporturi de tip „best friends” cu firme de avocatura de top din Alma-Ata, Ashabad, Astana, Baku,
Biskek, Bucuresti, Kiev, Moscova, Minsk, Sankt Petersburg, Taskent, Tbilisi si Erevan. Firma este condusa de
avocatul Alexandru Ţurcan.
Pe al doilea palier al performantei in domeniul avocaturii de business, editia 2012 a Chambers Europe listeaza trei
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firme in domeniul Dispute Resolution: Gladei & Partners, Tuhari & Partners si Turcan Cazac. In General
Business Law, directorul juridic international recomanda in editia europeana alte doua case de avocatura din
Republica Moldova: Gladei & Partners si Levintsa & Associates.
Gladei & Partners, firma coordonata de avocatul Roger Gladei, este recunoscuta pentru expertiza in domeniul
Banking & Finance, reusind sa aduca in portofoliu si firme din domeniile farmaceutic si telecom. Firma a fost
implicata, recent, intr-o procedura de colectare a datoriilor pentru o banca comerciala din România, pe care a
asistat-o inclusiv in procedurile de decontare si in instanta.
Chambers Europe recomanda Tuhari & Partners drept o alegere excelenta pentru clientii interni care au nevoie
de consiliere pentru solutionarea litigiilor. Firma ofera o gama larga de servicii, inclusiv fiscale si comerciale si are
o experienta notabila în consilierea companiilor de telecomunicatii si mass-media. Firma este coordonata de
avocatul Igor Tuhari. Site-ul societatii de avocati are doar varianta in limba rusa.
Levintsa & Associates a fost implicat în cele mai mari si complexe tranzactii din Republica Moldova, in care au
fost implicati investitori din Statele Unite, Europa si, recent, din Asia. Firma este coordonata de avocatul Victor
Levintsa.
In domeniul General Business Law, pe a treia banda, Chambers Europe mai listeaza firmele Bondarciuc &
Partners, Popa & Associates si Vernon | David.
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