Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

GHIŢĂ, MARIUS CRISTIAN

Naţionalitate

Română

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat / Membru în Instanta Locala de Disciplina a Filialei Bucuresti din cadrul Uniunii
Domeniul ocupaţional Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa entitatii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa entitatii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa entitatii
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2012-prezent
Lector-prezentator
Pregatirea profesionala a practienilor in insolventa ce urmeaza cursurile Institutului National de
Pregatire a Practicienilor din cadrul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania
Institutul National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa din cadrul Uniunii Nationale a
Practicienilor in Insolventa din Romania
Str. Vulturilor nr. 23, etaj 4, sector 3, Bucuresti, Romania
Insolvenţă

2012-prezent
Membru
Conform Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa
Instanta Locala de Disciplina a Filialei Bucuresti din cadrul Uniunii Nationale a Practicienilor in
Insolventa din Romania
Str. Vulturilor nr. 23, etaj 4, sector 3, Bucuresti, Romania
Insolvenţă

2009-prezent
Practician în insolvenţă asociat coordonator
Coordonarea activităţii biroului;
Selectarea personalului salariat;
Distribuirea lucrărilor în cadrul biroului şi urmărirea efectuării lucrărilor;
Reprezentarea biroului în relaţia cu terţii;
Negocierea contractelor cu clienţii şi cu furnizori de bunuri şi servicii;
Activităţi profesionale – drept comercial, dreptul societăţilor comerciale, piaţa de capital, drept
imobiliar, drept fiscal, procedura insolvenţei şi a falimentului, consultanţă de specialitate, redactare
documente cu conţinut juridic, reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti, tribunalului arbitral şi
diverselor autorităţi publice centrale şi locale.
VICTRIX CAPITAL SPRL
Bdul. Ion Mihalache nr. 65, Sector 1, 011174, Bucureşti, România
Insolvenţă
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Perioada

2003-prezent

Funcţia

Avocat titular

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Selectarea avocaţilor şi a personalului salariat;
Distribuirea lucrărilor în cadrul biroului şi urmărirea efectuării lucrărilor;
Negocierea contractelor cu clienţii şi cu furnizori de bunuri şi servicii;
Activităţi profesionale – drept comercial, dreptul societăţilor comerciale, drept imobiliar, executari silite,
procedura insolvenţei şi a falimentului, consultanţă de specialitate, redactare documente cu conţinut
juridic, reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti, tribunalului arbitral şi diverselor autorităţi publice
centrale şi locale.
Cabinet individual de avocat „Cristian Ghiţă”
Bd. Ion Mihalache nr. 65, sector 1, 011174, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Avocatură

Perioada

2005-2009

Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia

Avocat colaborator
Reprezentarea Băncii în instanţă la toate nivelurile (judecătorii, tribunale, curţi de apel);
Strategii pentru recuperarea debitelor;
Organizarea de licitaţii în vederea vânzării activelor;
Concilieri, acţiuni în instanţă în vederea recuperării debitelor;
Informări către Comitetul Creditorilor privind stadiul recuperării creanţelor şi practica instanţelor de
judecată;
Legătura permanentă cu executorii judecătoreşti pentru recuperarea debitelor pe calea executării silite.
SC Moore Stephens RVA SA (actualmente „RVA Insolvency Specialists SPRL”) – Lichidator Banca
Comercială Albina SA
Str. Turturelelor nr. 11A, Sector 3, 030881, Bucureşti, România
Avocatură / Insolvenţă
2004-2005
Director Departament Juridic
Reprezentarea Băncii în instanţă la toate nivelurile (judecătorii, tribunale, curţi de apel) în cauzele cu
debite de peste 200.000 lei;
Coordonarea celor 23 de oficii din Bucureşti şi din toată ţara;
Strategii pentru recuperarea debitelor;
Recuperarea a peste 4.000.000 lei;
Organizarea de licitaţii în vederea vânzării activelor;
Concilieri, acţiuni în instanţă în vederea recuperării debitelor;
Organizarea departamentului în vederea eficientizării sale;
Supervizarea tuturor acţiunilor în justiţie;
Informări către Comitetul Creditorilor privind stadiul recuperării creanţelor şi practica instanţelor de
judecată;
Legătura permanentă cu executorii judecătoreşti pentru recuperarea debitelor pe calea executării silite.
SC „REAL – Reorganizare, Administrare şi Lichidare SRL” – Lichidator Banca Populară Română
Str. Şipotul Fântânelor nr. 2, Sector 1, 010157, Bucureşti, România
Avocatură / Insolvenţă
2002-2004
Avocat colaborator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Iniţierea de acţiuni în vederea recuperării debitelor în valoare de peste 200.000 lei;
Reprezentarea Băncii în instanţă la toate nivelurile (judecătorii, tribunale, curţi de apel);
Concilieri, negocieri şi încheierea de angajamente de plată;
Analizarea dosarelor şi propuneri concrete pentru recuperarea debitelor;
Punerea in executarea a garanţiilor mobiliare şi imobiliare deţinute de Banca Populară Romană.

Numele şi adresa angajatorului

SC „REAL – Reorganizare, Administrare şi Lichidare SRL” – Lichidator Banca Populară Română
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Str. Şipotul Fântânelor nr. 2, Sector 1, 010157, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Avocatură / Insolvenţă
2000-2002
Avocat colaborator
Activităţi profesionale – drept civil, consultanţă de specialitate, redactare documente cu conţinut
juridic, reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi diverselor autorităţi publice centrale şi locale.
Cabinet individual de avocat „Răzvan Caramoci”
Şos. Mihai Bravu nr. 147, Sector 2, 021316, Bucureşti
Avocatură

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Octombrie 2008
Practician în insolvenţă definitiv
Februarie 2003
Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti
Februarie 2000
Admis in Baroul Bucureşti
1994-1998
Licenţiat in ştiinţe juridice
Lucrare de diplomă (drept civil): „Simulaţia în contracte”
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti

1995
Absolvent Curs de brokeri
Ministerul Muncii

1990-1994
Absolvent studii liceale
Liceul Teoretic „Al. Ioan Cuza”, Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire
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Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

C2

B2

B2

B2

Limba franceza

B1

B1

A2

A2

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

Office (Word, Excel, Outlook)

Clasa B
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