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Firma de avocatura Mircea si Asociatii aduce un expert strain de prim rang în
cadrul echipei sale de dreptul telecomunicatiilor
Domnul Jean-Stéphane Gourévitch s-a alaturat Mircea si Asociatii în calitate de Colaborator al Echipei de
Telecomunicatii. Jean-Stéphane are peste 20 de ani experienta în domenii precum dreptul concurentei si al
telecomunicatiilor.
În prezent Jean-Stéphane Gourévitch este Managing Director al firmei de consultanta Mobile Convergence
Ecosystems Ltd. din Londra si lucreaza pe plan international pentru unele din cele mai importante firme din piata
telecom, precum si pentru autoritati de reglementare.
Anterior, Dl. Gourevitch a detinut pozitii de conducere în cadrul unor importante companii ce activeaza în sectorul
telecomunicatiilor precum: Orange, France Telecom, Verizon, Everything Everywhere (entitatea rezultata din
fuziunea Orange UK si T-Mobile UK).
În aceste functii el a gestionat o gama diversa de activitati, mergând de la planificarea strategica si politicile
retelelor de banda larga, pâna la licitatiile pentru acordarea licentelor 2G si 3G, înfiintarea operatorilor virtuali de
telefonie mobila, politicile de concurenta, lansarea operatiunilor 4G, reglementarile în ceea ce priveste
consumatorul si protectia datelor personale. În prezent, Jean-Stephane Gourevitch este unul din cei mai cunoscuti
experti într-un domeniu aflat în plin avânt: platile mobile.
Jean-Stéphane vorbeste fluent engleza si franceza si locuieste în prezent la Londra. Prin colaborarea cu Mircea si
Asociatii el va fi prezent în mod regulat si la Bucuresti, iar companiile de telecomunicatii din România vor putea
beneficia de experienta acestuia.
"Suntem încântati ca Jean-Stéphane s-a alaturat echipei noastre de telecomunicatii, una din cele mai bune echipe
de acest gen din piata de servicii juridice din Bucuresti. Jean-Stéphane aduce cu el o experienta remarcabila si
unica pentru România în ceea ce priveste sectorul telecomunicatiilor si platile mobile”, a declarat Valentin
Mircea, Partener Senior la Mircea si Asociatii.
Firma de Avocatura Mircea si Asociatii a fost înfiintata în 2003 de catre Valentin Mircea si este specializata în
domeniul dreptului concurentei, al dreptului telecomunicatiilor si media, dreptul energiei, dreptul reglementarilor
din domeniul sanatatii, dreptul muncii si litigii arbitrale.

page 1 / 1

