Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Dascăl Cătălin Andrei

Dascăl Cătălin Andrei
avdascal@acdascal.ro
www.acdascal.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Aprilie 2016 – Prezent

Președinte UNPIR – Filiala București

2021 - Prezent

Membru în Consiliul Național de Conducere al UNPIR (Uniunea
Națională a Practicienilor în Insolvență din România)
Coordonator grupuri de lucru în cadrul Consiliului Național de
Conducere al UNPIR

2006 – Prezent

Avocat şi Practician în insolvenţă - Membru Insol Europe
Fondator și Avocat Partener - ”Dascăl Ciotea și Asociații SPARL”
Fondator și Asociat coordonator - ”Dascăl Insolvency SPRL”
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

Coordonarea activității Filialei București a Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România și gestionarea Fondului de
Lichidare constituit la nivelul filialei;
Coordonarea și organizarea seminariilor de pregătire profesională a
practicienilor în insolvență, membrii ai Filialei București a UNPIR,
precum și a membrilor din cadrul altor filiale ale UNPIR;
Praticiparea în calitate de lector la seminariile de pregătire
profesională a practicienilor în insolvență;
Participarea la diverse conferințe și sesiuni științifice din partea Filialei
București a UNPIR sau ca reprezentant al Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România;
Elaborarea de propuneri de modificări legislative cu privire la Statutul
profesiei de practician în insolvență, precum și a legislației privind
procedurile de insolvență și a legislației conexe;
Coordonarea activității juridice a colaboratorilor Cabinetului de Avocat
Dascăl Cătălin Andrei;
Coordonarea activității specifice operațiunilor în cadrul procedurilor de
insolvență, observație, reorganizare sau faliment pentru societățile
comerciale din portofoliul DASCĂL INSOLVENCY SPRL;
Consultanță și asistență juridică în materia dreptului civil și comercial,
achizițiilor publice, reprezentare în instanță: am oferit servicii juridice
complexe si integrate, consultanță juridică și activitatăți de
reorganizare și lichidare judiciară către segmentul persoanelor
juridice, societati comerciale de top din Romania din diverse domenii
de activitate: constructii, exploatari miniere, metalurgie, financiarbancar, inclusiv leasing, transport naval, servicii portuare si terminale
petroliere;
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▪
▪

Octombrie 2004 – Martie 2006

Dascăl Cătălin Andrei

Asistență și reprezentare în instanță în materia dreptului penal pentru
infracțiunii economice și rezultate din activitatea profesională;
Elaborarea și urmarirea implementării planurilor de reorganizare;
activitatea desfăşurată in domeniul insolvenţei societăţilor comerciale
din poziţia de administrator judiciar s-a concretizat în aprobarea de
către creditori şi ulterior implementarea cu succes a planurilor de
reorganizare pentru multe dintre societăţile comerciale din portofoliu,
din diverse domenii de activitate.

Sef serviciu, Expert jurist
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
▪

▪
▪
▪

Aprilie 2004 – Octombrie 2004

Coordonarea activității de executare silită a creanțelor datorate
bugetului de stat consolidat cu titlu de contribuții de asigurări de
sănătate către Ministerul Transporturilor si Casa de Sănătate a
Municipiului București;
Coordonarea activității de executare silită a creanțelor proprii AVAS
izvorâte din încheierea contractelor de privatizare;
Coordonarea și implementarea proiectului de poprire colectivă prin
Ordin Comun a debitorilor AVAS;
Instituirea de sechestre asigurătorii și organizarea de licitații de active.

Executor
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
▪

▪
2001 – Aprilie 2004

Executarea creanțelor datorate bugetului de stat consolidat cu titlu de
contribuții de asigurări de sănătate către Ministerul Transporturilor si
Casa de Sănătate a Municipiului București;
Instituirea de sechestre asigurătorii și organizarea de licitații de active.

Consilier juridic
IPCMG SA
IPCMG – REFAL SPRL
▪
▪

Consultanță juridică în drept societar și în materia insolvenței;
Repezentare în instanță în litigii comerciale pentru recuperarea de
creanțe și în materia insolvenței.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Decembrie 2005
Februarie 2005

Practician în insolvență Definitiv – UNPIR Filiala București
Avocat Definitiv – UNBR Baroul București
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2002

Drept Comercial, studii postuniversitare
Academia de Studii Economice, Bucureşti

2001

Drept Comunitar European, studii postuniversitare
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

2001

Licenţă în Științe juridice – tema „ Bugetul de Stat”
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

1997 - 2001

Studii Universitare – Științe juridice
Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

Franceză

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare scrisă şi verbală dobândite prin
experienţa proprie de avocat pledant;
▪ Spirit deschis, sociabil, comunicativ, diplomat, responsabil, perseverent,
receptiv,degajat, proactiv, capabil de analiză şi sinteză a informaţiilor.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership;
▪ managementul schimbarii;
▪ orientare cǎtre performanţǎ;
▪ eficienţă în condiţii de stres, capacitatea de a respecta termene limitǎ;
▪ capacitate de evaluare a abilitǎţilor profesionale ale membrilor echipei şi

de alocare a taskurilor;
▪ Atenţie la detalii, spirit organizatoric, gândire operaţionalǎ, monitorizarea
lucrului echipei, punctualitate.
Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei
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Utilizator
independent

Dascăl Cătălin Andrei
Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

▪ o bună stăpânire a suitei de programe MS Office si Saga Software
Permis de conducere

Publicaţii

Categoria A şi B
”REORGANIZATION OF LEGAL ENTITY. EVOLUTION
INVOLUTION IN REGULATION?” – SSRN eLibrary

OR

”FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA ÎN MATERIA INSOLVENȚEI”
Conferinţe

Conferința Internațională – Educație și Creativitate pentru o Societate
bazată pe cunoaștere, Ediția a-IX-a – 19-21 Noiembrie 2015 Universitatea Titu Maiorescu, Institutul de Studii, Cercetare Dezvoltare și
Inovare, Academia Oamenilor de Știință din România

Activități de reglementare

participarea din partea Filialei București a UNPIR sau după caz din partea
UNPIR în cadrul comisiilor de lucru pentru îmbunătățirea cadrului legislativ
și crearea unei practici unitare în aplicarea legii la sesiuni științifice cu
ANAF, Ministerul Finanțelor Publice, INM, comisii de specialitate din
cadrul Parlamentului României
Asigurarea reprezentării Filialei București a UNPIR la sesiuni de
comunicare cu CSM pentru îmbunătățirea dialogului dintre profesiile
juridice ca reprezentanți ai justițiabililor și reprezentanții justiției
Reprezentarea UNPIR în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate
pentru modificarea Legii 85/2014 și eliminarea prevederilor din OUG
88/2018 care veneau în contradicție cu principiile procedurilor de
insolvență

Agreeri speciale

Urmare a implementării cu succes a procedurilor de reorganizare în
dosare complexe de insolvenţă, începând cu anul 2015 au fost obtinute
de la Autoritatea de Supraveghere Financiară avizarea şi agreerea în lista
practicienilor în insolvenţă ce pot fi desemnaţi în procedura falimentului
pentru societăţi de asigurare/reasigurare.
Agreere ANAF pentru desemnare în calitate de practician în insolvență în
cadrul procedurilor de insolvență la care ANAF deține majoritatea în masa
credală

Alte activități

Realizarea de campanii de conștientizare a rolului pozitiv exercitat de
practicienii în insolvență prin activitatea specifică desfășurată cu impact
asupra mediului economic într-o economie de piață în sistem concurențial,
prin participarea la conferințe și întruniri cu oameni de afaceri și mediul
universitar.
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Realizarea paginii proprii website Filialei București, ca un mijloc de
informare a tuturor persoanelor interesate, reliefând și scopul
organismului profesional, dar și ca o platformă de comunicare cu membrii
filialei.
Eliminarea taxelor de participare la seminariile de pregătire profesionale
organizate de Filiala București în colaborare cu INPPI, apreciind că acest
efort financiar trebuie susținut din veniturile filialei constituite de altfel din
contribuțiile membrilor săi.
Organizarea de evenimente culturale dedicate Centenarului Marii Unirii cu
invitați de marcă din mediul universitar și istorici, marcând rolul profesiilor
liberale în realizarea Marii Uniri, care, prin abordare au fost de natură a
evidenția elitismul profesiei.
Marcarea cu profesionalism a împlinirii a 20 de ani de profesie
reglementată, atât pentru UNPIR, cât și pentru Filiala București prin
evenimente cu încărcătură științifică și culturală cu invitați de marcă și
reprezentanți ai tuturor profesiilor liberale, ca act de recunoaștere al rolului
practicianului în insolvență în economie și actul de justiție.
Dialog permanent cu membrii filialei pentru îmbunătățirea activității,
identificarea problemelor practice, ulterior transpuse în modificări statutare
și la legislația incidentă activității, de natură a lărgi spectrul cheltuielilor ce
pot fi suportate sau avansate din fondul de lichidare.
Semnarea și implementarea Protocolului cu DVBL sector 2 prin care s-a
acordat acces la baza de date a Primăriei Sector 2 pentru identificarea
bunurilor impozabile deținute de societățile în insolvență.
Implementarea în colaborare cu Tribunalul București a dosarului
electronic.
Negocierea încheierii unui protocol cu Ministerul Afacerilor Interne,
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prin
care se va permite practicienilor în insolvență accesul la baza de date a
DRPCIV pentru identificarea mijloacelor auto supuse înmatriculării,
proprietatea societăților în insolvență. Finalizarea și încheierea
protocolului este preconizată pentru anul 2021, după implementarea
cerințelor de comunicare securizată impuse de STS.
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