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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume PRODAN, VICTOR ADRIAN 
Telefon (+40)21 222 5926   

Fax (+40)21 260 0473 

E-mail victor.prodan@mergeani-prodan.ro 
  

NaŃionalitate Română 
  

Data naşterii 20 septembrie 1975 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Membru în Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor 

  

ExperienŃa profesională  
  

  

Perioada 2009-2013 

FuncŃia Practician în insolvenŃă asociat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea activităŃii societăŃii de insolvenŃă;  
Selectarea personalului salariat;  
Distribuirea lucrărilor în cadrul societăŃii şi urmărirea efectuării lucrărilor;  
ActivităŃi profesionale – activităŃi specifice procedurii judiciare a insolvenŃei, activităŃi specifice 
dizolvării şi lichidării voluntare, consultanŃă de specialitate, redactare documente cu conŃinut juridic.    

Numele şi adresa angajatorului VICTRIX CAPITAL SPRL 
Bdul. Ion Mihalache nr. 65, Sector 1, 011174, Bucureşti, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate InsolvenŃă 

  

Perioada 2006-2013 

FuncŃia Avocat asociat  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Selectarea avocaŃilor şi a personalului salariat;  
Distribuirea lucrărilor în cadrul biroului şi urmărirea efectuării lucrărilor;  
Negocierea contractelor cu clienŃii;  
ActivităŃi profesionale – drept comercial, dreptul societăŃilor comerciale, piaŃa de capital, drept 
imobiliar, drept fiscal, procedura insolvenŃei şi a falimentului, consultanŃă de specialitate, redactare 
documente cu conŃinut juridic, reprezentare în faŃa instanŃelor judecătoreşti, tribunalului arbitral şi 
diverselor autorităŃi publice centrale şi locale.    

Numele şi adresa angajatorului Societatea Civilă de AvocaŃi „Mergeani, Prodan şi AsociaŃii” 
Bdul. Ion Mihalache nr. 65, Sector 1, 011174, Bucureşti, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Avocatură 

  

Perioada  2007-2009 

FuncŃia Membru neexecutiv al Consiliului de AdministraŃie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. BRAICONF S.A. Brăila 
Str. Şcolilor nr. 53, Brăila, 810224, Jud. Brăila 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Administrare societate 
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Perioada 2005-2006 

FuncŃia Avocat asociat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Selectarea avocaŃilor şi a personalului salariat;  
Distribuirea lucrărilor în cadrul biroului şi urmărirea efectuării lucrărilor;  
ActivităŃi profesionale – drept comercial, dreptul societăŃilor comerciale, piaŃa de capital, drept 
imobiliar, drept fiscal, procedura insolvenŃei şi a falimentului, consultanŃă de specialitate, redactare 
documente cu conŃinut juridic, reprezentare în faŃa instanŃelor judecătoreşti, tribunalului arbitral şi 
diverselor autorităŃi publice centrale şi locale.    

Numele şi adresa angajatorului Societatea Civilă de AvocaŃi „Mergeani, Danzer & Prodan” 
Bdul. Ion Mihalache nr. 65, Sector 1, 011174, Bucureşti, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Avocatură 

  

Perioada 2002-2005 

FuncŃia Avocat titular 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea activităŃii biroului;  
Selectarea avocaŃilor şi a personalului salariat;  
Distribuirea lucrărilor în cadrul biroului şi urmărirea efectuării lucrărilor;  
Reprezentarea biroului în relaŃia cu terŃii; 
Negocierea contractelor cu clienŃii şi cu furnizori de bunuri şi servicii;  
ActivităŃi profesionale – drept comercial, dreptul societăŃilor comerciale, drept imobiliar, consultanŃă de 
specialitate, redactare documente cu conŃinut juridic, reprezentare în faŃa instanŃelor judecătoreşti şi 
diverselor autorităŃi publice centrale şi locale.  

Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual de avocat „Victor Adrian Prodan” 
Aleea Lunca Siretului nr. 1A, Sector 6, 062035, Bucureşti, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Avocatură 

  

Perioada 1998-2002 

FuncŃia Avocat colaborator 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi profesionale – drept comercial, dreptul societăŃilor comerciale, drept imobiliar, drept fiscal, 
consultanŃă de specialitate, redactare documente cu conŃinut juridic, reprezentare în faŃa instanŃelor 
judecătoreşti şi diverselor autorităŃi publice centrale şi locale.    

Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual de avocat „Vasile Deleanu” 
Calea 13 Septembrie nr. 130, Sector 5, 050729, Bucureşti, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Avocatură 

  
  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obŃinută Practician în insolvenŃă definitiv 

  

Perioada Mai 2000 

Calificarea / diploma obŃinută Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti 

  

Perioada Octombrie 1998 

Calificarea / diploma obŃinută Admis in Baroul Bucureşti 

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obŃinută LicenŃiat in ştiinŃe juridice  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Lucrare de diplomă (drept civil): „Contractul de antrepriză în construcŃii” 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept din cadrul UniversităŃii Bucureşti 
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Perioada 1990-1994 

Calificarea / diploma obŃinută Absolvent studii liceale  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Matematica-Fizică nr. 4, Bucureşti 

  
  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C1   C2  B2  B2  B2 

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

  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

  

Permis de conducere Clasa B 

 


