
 

 

 

CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL angajează Practician în Insolvență: 

 

Candidatul ideal 

- practician înscris în tabloul UNPIR; 

- experiență în domeniul lichidărilor judiciare; 

- cunoștințe juridice solide; 

- orientare către rezultat; 

- abilități organizatorice; 

- adaptabilitate/flexibilitate; 

- limbă straină cunoscută: minim engleză; 

- cunoștințe operare PC (word, excel). 

 

Descrierea jobului 

- reprezentarea cazurilor în instanță; 

- întocmirea primelor măsuri în cazuri de insolvență; 

- gestionarea relațiilor cu debitoarele; 

- întocmirea rapoartelor de cauze și verificare a creanțelor; 

- conducerea adunărilor de creditori. 

 

Descrierea companiei 

Cu o experiență de peste 17 ani, am fondat societatea cu obiectivul însănătoșirii economiei 

românești și a companiilor în dificultate cu potențial, prin reintegrarea acestora în circuitul 

economic, cu ajutorul mecanismelor inovatoare de reorganizare. 

Am fost implicați în peste 850 de proiecte din toate domeniile de activitate, fiind de mai bine 

de 8 ani liderul pieței de insolvență din România. Cei 140 de specialiști CITR sunt astăzi mai 



aproape de dumneavoastră prin cele 10 filiale din toată țara: practicieni în insolvență, avocați, 

economiști, analiști financiari, specialiști în vânzări, marketing și gestiune patrimoniu. 

Suntem parte a CITR Group, primul grup de firme din România specializat în soluții 

personalizate pentru companiile aflate în impas economic. 

Reprezentăm România în forul de conducere al INSOL Europe – organismul european al 

practicienilor în insolvență. 

DINAMISM ȘI DIVERSITATE 

Echipele noastre sunt caracterizate prin dinamismul și diversitatea colegilor noștri. Insolvența 

e o provocare pluridisciplinară, așa că vei avea ocazia să te perfecționezi continuu alături de 

specialiști și experți în domeniile: legislativ, economic, marketing, gestiune patrimoniu, 

vânzări, management, analiză și consultanță financiară. 

MOTORUL DEZVOLTARII NOASTRE 

Credem cu tărie că oamenii generează plus-valoarea în business-ul nostru. Lor le datorăm 

succesul CITR, dar și al partenerilor care au avut încredere în soluțiile noastre. Colegii noștri 

sunt motorul dezvoltării companiei, prin serviciile complexe furnizate, definitivate la cele mai 

înalte standarde profesionale. 

EVOLUȚIE CONTINUĂ 

Flexibilitatea, inovația și pasiunea pentru acest domeniu ne-au provocat să extindem echipele 

CITR an de an, în București și în cele 10 filiale din țară. Ne mâdrim cu colegii noștri și susținem 

dezvoltarea lor prin programe de pregătire profesională continuă și printr-un sistem de 

promovare meritocratic. 

 

Persoanele interesate sunt rugate să ne trimită CV-urile la adresa de e-mail: 

mihaela.valcu@citr.ro și bogdan.olar@citr.ro. Pentru informații suplimentare ne puteți 

contacta la numerele de telefon: 0734 302 848 și 021 32 66 014/ 015. 
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