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COMUNICAT DE PRESĂ
Biriş Goran ocupă din nou poziŃii de top în clasamentele realizate de publicaŃia de prestigiu
Chambers Europe
Bucureşti, 8 mai 2013. Biriş Goran ocupă din nou poziŃii de top în topul firmelor de avocatură din
România, atât prin prisma avocaŃilor săi cât şi a practicilor firmei. Chambers Europe, publicată de
Chambers & Partners în Marea Britanie, este poate cel mai important ghid juridic ce clasifică firmele
de avocatură din Europa şi din întreaga lume, ca urmare a unor cercetări extinse. Rezultatele obŃinute
sunt următoarele:
AVOCAłII:
Band 1: Gabriel Biriş, pentru a treia oară consecutiv, şi Victor Constantinescu au fost desemnaŃi
avocaŃi de top în România pentru domeniilor lor de practică, respectiv fiscalitate şi drept imobiliar.
Band 2:
Gelu Goran, un cunoscut expert în dreptul concurenŃei, este descris de un client ca fiind „un avocat
excelent şi un profesionist desăvârşit cu o cunoaştere excelentă a jurisprudenŃei şi a legislaŃiei”.
Ruxandra Jianu, partener în cadrul firmei de consultanŃă fiscală Biriş Goran, este „un partener cheie
în cadrul acestui domeniu de practică şi este apreciată de către clienŃi pentru „cunoştinŃele sale
extrem de vaste şi pasiunea sa pentru fiscalitate”.
Band 4: ClienŃii o laudă pe Raluca Năstase ca fiind un practician în domeniul imobiliar „priceput şi
diligent”. Activitatea sa în domeniul litigiilor şi al restructurărilor atrage aprecierile clienŃilor.
Band Up & Coming: Fost judecător şi coordonatorul departamentului de Proprietate Intelectuală şi
Tehnologia InformaŃiei, Ana Maria Andronic este lăudată pentru experienŃa sa internaŃională şi
înŃelegerea pieŃei juridice interne. Este apreciată de un client pentru capacitatea sa de a „înŃelege
cum să abordeze problemele şi să întâmpine nevoile clienŃilor.”
FIRMA:
Band 1: Biriş Goran ocupă din nou prima poziŃie pentru Practica sa de fiscalitate.
Chambers & Partners notează cu privire la Practica Fiscală a firmei: „Biriş Goran este recunoscută la
scară largă ca o firmă care este sinonimă cu fiscalitatea şi are una dintre cele mai puternice practici
pe piaŃă. Echipa compactă şi totuşi formidabilă oferă o combinaŃie de servicii fiscale şi juridice unor
clienŃi precum Red Bull, Danske Commodities şi Oriflame. Acoperă aspecte fiscale referitoare la
restructurări, transferul de active şi tranzacŃii complexe. Realizările recente includ reprezentarea
importantului distribuitor de gaze naturale Wirom în acŃiunile privind un litigiu major cu autorităŃile
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fiscale, şi acŃiunile întreprinse în calitate de consultant fiscal principal al
Romcarbon cu privire la un proiect de restructurare fiscală pentru o tranzacŃie în valoare de 23,5
milioane de euro.”
Gabriel Biriş, coordonatorul practicii, este apreciat de clienŃi pentru „consultanŃa sa fiscală excelentă”
şi este recunoscut de colegii de breaslă ca fiind unul dintre experŃii în acest domeniu de practică.
Band 2: Practica în domeniul imobiliar
Chambers & Partners notează: „Această echipă puternică apreciată alcătuită din opt membri se
ocupă de toate aspectele imobiliare pentru o listă impresionantă de clienŃi, care include Aberdeen
Property Investors, Benevo şi Dinu Patriciu Global Services. Într-un proiect important recent, avocaŃii
au asistat Europa Capital în potenŃiala achiziŃie a numeroase proiecte în domeniul construcŃiilor,
precum şi oferirea de asistenŃă curentă cu privire la parcul său industrial din Turda, în valoare de 200
milioane de euro.”
Persoanele intervievate afirmă: „O firmă locală cu avocaŃi cu experienŃă internaŃională.”
Coordonatorul practicii, Victor Constantinescu este highly recommended pentru consultanŃa sa
precisă şi comercială. Sursele subliniază de asemenea flexibilitatea sa şi experienŃa sa internaŃională.

Band 3: Practicile de ConcurenŃă/Antitrust, Restructurări şi InsolvenŃă, Proprietate Intelectuală,
AchiziŃii şi Fuziuni Societare.
CalităŃile care au fost luate in considerare pentru clasamente includ aptitudinile tehnice şi juridice,
conduita profesională, serviciile oferite clienŃilor, perspicacitatea comercială, diligenŃa, dedicarea şi
celelalte calităŃi apreciate cel mai mult de către client.
Începând cu anul 1999, Chambers & Partners a studiat profesia de avocat în Europa, identificând
avocaŃii şi firmele de avocatură de top prin intermediul interviurilor realizate cu mii de avocaŃi şi cu
clienŃii acestora. ReputaŃia sa se bazează pe independenŃa şi obiectivitatea acestui studiu.
Pentru mai multe informaŃii:
Mihaela Perciun, Marketing & PR manager
mperciun@birisgoran.ro | +40 74 927 5432
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