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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresa 

Telefon 

Neamț Gheorghiță 

E-mail gheorghita.neamt@insolventasm.ro ; https://insolventasm.ro/teamgheorghita-neamt/ 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 25.06.1967 

Sex Masculin 

Experienţa profesională 

Perioada 

1 – august 1985- septembrie 1989 
2- septembrie 1989 – septembrie 2017
3  - septembrie 2017 – februarie 2018
4 – februarie 2018- august  2018
5 – august 2018 – prezent

Funcţia sau postul ocupat 

1 – sudor,militar,elev scoală militară, 
2- consilier juridic- subofițer și ulterior ofițer  specialist de poliție  economică și cercetare penală,funcții
de management și conducere la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare și organizația
profesională Corpul Național al Polițiștilor  ,inclusiv membru în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică la nivelul Consiliului Județean Satu Mare,
3- pensionar MAI,
4 – consilier juridic-INSOLVENȚA SM SPRL Satu Mare
5 - practician în insolvență- INSOLVENȚA SM SPRL Satu Mare

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Reprezentarea în instanță a societăţilor aflate sub incidenţa legii privind procedura insolvenței.  
Iniţierea şi suţinerea acţiunilor şi procedurilor privind societăţile debitoare.  
Gestionarea dosarelor privind societățile comerciale aflate în insolvență sau lichidare judiciară. 
Inițierea acțiunilor de recuperare creanțe, anulare acte juridice și administrarea societăților aflate în 
insolvență. 
Administrarea societăților aflate în insolvență și lichidare. 
Recuperări creanțe, anulări acte juridice și derulare plan de reorganizare în vederea redresării 
societății aflate în dificultate. 
Lichidare patromoniu societate aflată în stare de faliment pentru recuperarea creanțelor diverșilor 
creditori. 
Distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 
Notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creanțe, formularea contestațiilor la declarațiile de 
creanță. 
Elaborarea și susținerea rapoartelor periodice în procedura insolvenței. 

Numele şi adresa angajatorului 1. Insolvența SM SPRL
Str. Crișan nr. 5, ap. 2, Satu Mare, jud. Satu Mare, România

mailto:gheorghita.neamt@insolventasm.ro
https://insolventasm.ro/teamgheorghita-neamt/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Reorganizarea și administrarea judiciară; 
Falimentul și lichidarea judiciară; 
Lichidarea voluntară, dizolvare și radiere; 
Recuperarea creanțelor; 
Administrarea specială; 
Insolvența persoanelor fizice; 
Concordatul preventiv și Mandatul ad-hoc 
Due Dilligence 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 

– in anul 2003-2005 am absolvit Masterat profil Drept comunitar şi administrarea justiţiei antidrog, curs 
de doi ani, susţinând şi lucrarea de disertaţie  la Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad  
-  în anul 2001 am absolvit  curs post-universitar, specialitatea management financiar bancar la 
Universitatea “Babes Bolyai”Cluj Napoca 
-    In perioada 1995-2000, am urmat cursurile Facultăţii de Drept, obţinând licenţă în ştiinţe juridice la 
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca,  
-  in anul 1994,am absolvit  cursul intensiv de ofiţeri la Centrul de Studii MAI Bucuresti 
-  in   anul 1989, am absolvit  Şcoala  Militara de Subofiţeri  Slatina, 
-  in perioada 1981-1985 am urmat cursurile Liceului  Teoretic Negresti Oas. 
 
 
 
 
 

Calificarea / diploma obţinută – Diplomă de licenţă,postuniversitare și masterat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

– Juridice 
– Management financiar bancar, 
– Comunitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Franceza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

  

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale – spirit de echipă 
– capacitate de adaptare la diferite medii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

– spirit organizaţional 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

– o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi Power Point) 

  

Alte competenţe şi aptitudini –  schi, fotbal,orientare sportivă 
  

Permis de conducere Categoria B,C E 
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Informaţii suplimentare –      Președinte Clubul Sportiv DINAMO MSM Satu Mare din anul 2004-prezent , 
- Vicepresedinte Uniunea Sportivă a Ministerului de Interne din  Romania din 2017-prezent , 
- Membru Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI Romania, 
- Consilier Juridic definitiv  Ordinul Consilierilor Juridici  din Romania , 
- Avocat definitiv suspendat-Baroul București , 
- Președinte Comisia de Cenzori și membru Asociația Internațională a Polițiștilor - Secția 1 Satu 

Mare , 
- Membru în Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 

  

 


