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COMUNICAT DE PRESĂ
Biriș Goran promovează un nou Partener, un nou Senior Tax Manager și devine
primul colaborator din România al Lawyers Associated Worldwide
București, 16 septembrie 2019. Biriș Goran a promovat-o pe Teodora Moțatu ca Partener.
Teodora s-a alăturat firmei în 2009 și a contribuit semnificativ de-a lungul anilor la
recunoașterea și consolidarea practicilor de drept societar, fuziuni și achiziții ale Biriș Goran.
Ea a devenit astfel al 8-lea partener al firmei, specializându-se în toate aspectele legate de
drept societar, fuziuni și achiziții, restructurări și due diligence, cu accent pe consultanța
oferită în materie de tranzacții. A fost implicată în numeroase tranzacții locale și
internaționale, reprezentând participanți români și străini din sectoare industriale variate
precum Imobiliare, Software și Servicii Informatice, Construcții și Materiale, Agricultură,
Ospitalitate, Retail și multe altele. Printre clienții săi se numără investitori importanți,
companii multinaționale și dezvoltatori locali.
“În cei peste 13 ani de activitate, Biriș Goran a crescut organic și a construit o echipă solidă.
Doresc să o felicit pe Teodora pentru această recunoaștere binemeritată a rolului său în
firma noastră. Teodora este un lider în domeniul său de practică, pe care îl stăpânește cu
dexteritate și cu minim efort”, a declarat Gelu Goran, Co-Managing Partner.
De asemenea, Biriș Goran a promovat-o pe Ioana Cârtițe în funcția de Senior Tax Manager,
ca recunoaștere a experienței sale solide în domeniul fiscal. Ioana s-a alăturat echipei Biriș
Goran în noiembrie 2013 și are peste zece ani de experiență, specializându-se în ceea ce
privește impozitarea directă și internațională, prețurile de transfer, precum și în contabilitate
statutară și IFRS. A coordonat numeroase proiecte de revizuiri fiscale și de due diligence,
restructurări, fuziuni și achiziții, precum și contestații fiscale și asistență în cadrul controalelor
fiscale sau în relația cu autoritățile. În 2015, Ioana a devenit membru al Camerei
Consultanților Fiscali. Ea este, de asemenea, evaluator autorizat de întreprinderi, active
necorporale și fond comercial și membră ACCA din 2014. În august 2019, Ioana a obținut
diploma ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), fiind unul din cei aproximativ
1,100 de consultanți fiscali care dețin această acreditare la nivel global.
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“În ultimii ani echipa noastră de fiscalitate s-a ocupat de numeroase proiecte extrem de
complexe. Contribuția personală și know-how-ul de care a dat dovadă Ioana în mod
constant a contribuit la finalizarea cu succes a proiectelor”, a declarat Gabriel Biriș, CoManaging Partner.
Mai mult, Biriș Goran a devenit primul colaborator din România al Lawyers Associated
Worldwide (LAW), o asociație globală formată din 100 de firme de avocatură independente,
situate în peste 50 de țări. Cu acces la peste 4.000 de avocați din întreaga lume,
apartenența în cadrul LAW le permite firmelor membre să furnizeze serviciile juridice
clienților care își extind operațiunile și relațiile pe noile piețe interne și externe. Acest acord
de colaborare continuă extinderea LAW în Europa.
"Suntem bucuroși să începem colaborarea cu Lawyers Associated Worldwide și suntem
încrezători că acest proiect ne va consolida poziția pe piața dreptului afacerilor și ne va oferi
un acces mai mare către clienți internaționali, îmbunătățind astfel experiența noastră în
proiecte internaționale", a declarat Gelu Goran, Co-Managing Partner.
***
Despre Biriş Goran
Biriş Goran este o societate de avocatură de business înființată în 2006, cu o echipă formată
din peste 45 de avocați și consultanți fiscali. Biriș Goran oferă o gamă largă de servicii de
avocatură de business cu accent pe domenii precum: taxe, tranzacții imobiliare, drept
societar, fuziuni și achiziții, concurență, litigii, dreptul muncii, finanțări, insolvență, energie și
resurse naturale, protecția datelor, IP și IT&C.
Majoritatea avocaților seniori și a partenerilor au experiență în cadrul firmelor internaționale.
Domeniile de practică ale Biriș Goran sunt incluse frecvent printre cele mai bune din țară de
publicații precum Chambers Europe și European Legal 500.
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