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Comunicat de presă
Biriș Goran își extinde din nou echipa cu încă trei avocați
București, 28 octombrie 2014. Biriș Goran anunță noi membri în echipă:
Marius Șcheaua s-a alăturat echipei de litigii din cadrul Biriș Goran în toamna anului 2014. Are o
experiență solidă de peste 23 de ani în toate formele de litigii de drept privat, cu accent pe cele de
drept civil, drept comercial, legea societăților și contencios administrativ la toate nivelurile de
instanță.
Marius este autorul cărții Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, publicată în 2000 și 2002. De
asemenea, este coordonatorul și coautor al lucrării Noul Cod Civil Comentat, care se afla în prezent
în curs de redactare. Pe lângă dreptul comercial, Marius este specializat în litigii ce implică
răspunderea civila (malpraxis medical) și colaborează cu Grupului European de Cercetare în
Răspundere Civilă și Asigurări (GRERCA) din Franța, participând recent la reuniunea din Belgia cu
lucrarea La responsabilité civile des médecins pour l’inexécution de l’obligation concernant le
consentement éclairé du patient – Aperçu sur le droit roumain (ro. Responsabilitatea civilă a
medicilor pentru neexecutarea obligației cu privire la consimțământul lămurit al pacientului –
privire asupra dreptului român).
Timp de 13 ani, Marius a fost redactorul-șef al unor reviste juridice de renume precum: Revista
Română de Drept al Afacerilor, al cărui concept îi aparține, Revista Juridica și Pandectele
Săptămânale precum și Director al revistei Pandectele Române, între 2006 și 2010.
***
După finalizarea studiilor masterale în Viena, Paula Dicu se întoarce la Biriș Goran pentru a
coordona Practica în Domeniul Achizițiilor Publice. Cu peste 11 ani de practică în avocatură, Paula a
acumulat o experiență solidă în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor. Poate să acorde
consultanță pe întreaga durată a unui proiect, începând cu faza de pregătire și depunere a
ofertelor, și pana la semnarea și implementarea contractului de achiziție publică. Serviciile sale de
consultanță acoperă toate aspectele care au legătură directă sau indirectă cu atribuirea și
derularea de proiecte publice precum clarificările depuse la autoritățile contractante, pregătirea
contestațiilor transmise Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, negocierile în
vederea semnării contractului sau a actelor adiționale, comunicările sau notificările transmise
autorității contractante referitoare la diverse aspecte legate de implementare precum și redactarea
și negocierea contractelor încheiate cu asociați sau subcontractanți, dar și asistență acordată pe
durata unor eventuale litigii.
Paula este, de asemenea, calificată să acorde consultanță cu privire la aspecte juridice legate de
ajutorul de stat pentru finanțarea serviciilor publice în cadrul UE.
În septembrie 2014 Paula a obținut o diplomă de master în Dreptul European și Internațional al
Afacerilor de la Universitatea din Viena, Austria. Teza sa de masterat s-a axat pe aplicarea
regulilor referitoare la ajutorul de stat în sectorul serviciilor publice din UE.
***
Daiana Miu s-a alăturat echipei Biriș Goran în octombrie 2014 în calitate de asociat junior/stagiar
și se concentrează pe aspecte de drept societar, imobiliar și litigii. Daiana a lucrat anterior în
cadrul Biriș Goran ca intern în perioada verii.
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Daiana a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în 2014 și a fost admisă cu
succes în Baroul București ca stagiar în același an. Prin programul Erasmus, a absolvit de
asemenea un semestru (septembrie 2013- februarie 2014) la Erasmus University of Rotterdam, cu
axat pe legea publica internațională, arbitraj internațional și legea maritimă. În prezent, urmează
cursurile unui program de masterat în cadrul Universității București, pe tema arbitrajului
internațional.
***
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