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Comunicat de presă
Biriș Goran își mărește echipa cu trei avocați
București, 31 octombrie 2013, Biriș Goran adaugă trei noi membri în echipa sa pentru
a satisface cererea crescută din partea clienților.
Mioara Grecu s-a alăturat echipei în septembrie 2013 în calitate de avocat colaborator
în cadrul departamentului de litigii. Anterior, Mioara a coordonat departamentul de litigii
din cadrul unei renumite firme românești. Mioara are experiență deosebită în toate
tipurile de litigii comerciale: de la recuperarea datoriilor și conflicte de muncă, la litigii
contractuale sau care derivă din aspecte societare. În plus, Mioara are o experiență
bogată în ceea ce privește criminalitatea economică (white collar crime), reprezentând
cu succes companii multinaționale în acțiuni împotriva angajaților suspectați de
comiterea unor infracțiuni economice.
Monica Moisin și Radu Jianu s-au alăturat firmei în octombrie 2013 în calitate de
avocați stagiari. Monica și Radu au absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității
din București în 2013 cu rezultate academice remarcabile și sunt admiși în Baroul
București. Monica urmează cursurile unui masterat în arbitraj internațional și va lucra în
cadrul mai multor departamente, printre care corporate/M&A și real estate. Radu, care a
fost anterior stagiar pe perioada verii în cadrul firmei, va lucra pentru departamentele de
corporate/M&A, concurență și taxe.
Mihai Nușcă, coordonatorul departamentului de litigii în cadrul Biriș Goran, declară:
”Suntem încântați de faptul că Mioara s-a alăturat echipei noastre. Competențele ei în
materia litigiilor comerciale se vor dovedi extrem de valoroase în numărul mare de
dosare de care ne ocupăm. În plus, dată fiind experiența sa privind infracțiunile
economice (white collar crime) vom consolida această specialitate și vom întâmpina
cererea crescută din partea clienților noștri în vederea conformării cu legislația
anticorupție și a controlării infracțiunilor economice.”
Victor Constantinescu, partener coordonator, adaugă: ”Mioara reprezintă un mare atu.
Monica și Radu sunt doi tineri inteligenți și muncitori – suntem nerăbdători nu doar să ne
ajute să oferim asistență clienților noștri, ci și să îi vedem cum se dezvoltă și devin
avocați de succes.”
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