
1 
 

CURRICULUM VITAE 

Av. Gabriel Vasii 

 

Poziţia curentă: Avocat colaborator la SCA Țuca, Zbârcea&Asociații 

Experienţă juridică: 12 ani  

Experienţă practică: 

 Specializare în domeniul imobiliar, al proprietăţii, în dreptul societar comercial, fuziuni şi 

achiziţii; 

 Specializare în redactare de contracte de vânzare-cumpărare şi alte tipuri de contracte în 

legătură cu dezvoltarea de proiecte imobiliare, întocmirea de rapoarte de audit juridic 

precum şi consultanţă privind diverse aspecte juridice aferente implementării proiectelor 

imobiliare în România; 

 Experienţă în tranzacţii de drept imobiliar şi asistenţă juridică privind implementarea mai 

multor proiecte imobiliare în România; 

 Avocat pledant în faţa instanţelor române, experienţă vastă în calitate de avocat pledant în 

litigii din domeniul imobiliar, inclusiv dosare cu privire la contracte de închiriere, ipoteci, 

revendicarea dreptului de proprietate, punere în posesie, restituirea proprietăţilor 

naţionalizate şi expropriere, divizarea proprietăţii, precum şi în litigii complexe privind 

cumpărarea-vânzarea de imobile; 

 Experienţă în proceduri de executare silită, inclusiv în cazuri privind recunoaşterea şi 

punerea în executare în România a sentinţelor arbitrale şi hotărârilor judecătoreşti din alte 

ţări; 

 Experienţă în proceduri de insolvenţă, reorganizare şi faliment, precum şi în proceduri de 

executare silită;   

 Experienţă în tranzacţii specifice societăţilor comerciale (cum ar fi cesiunea de acţiuni/părţi 

sociale, proceduri de management, acorduri ale acţionarilor) şi redactarea, negocierea şi 

încheierea de contracte comerciale; 

 Experienţă în asistenţă juridică cu privire la managementul societar (redactarea de 

contracte de societate, hotărâri, răspunderea administratorilor, majorări de capital social, 

înfiinţarea de societăţi); 

 Asistenţă juridică pentru diverse persoane juridice în legătură cu dreptul societar şi 

comercial, dreptul imobiliar, dreptul administrativ, dreptul muncii.      
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Istoric profesional: 

 din octombrie 2006, avocat colaborator în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii; 

 din martie 2005 până în octombrie 2006, titular al cabinetului individual de avocatura 

„VASII GABRIEL”; 

 din februarie 2004 şi până în martie 2005 membru al „SCPA TEODORU SI ASOCIATII”. 

 

Limbi străine: 

Limba Citit Vorbit Scris 

Română 5 5 5 

Engleză 3 3 2 

(Legendă: 5 – fluent; 4 – foarte bine; 3 – bine; 2 – cunoştinţe de bază; 1 – familiaritate cu limba) 

 

Certificări şi referinţe  

 Diplomă de absolvire studii superioare  Universitatea din Bucureşti, (Univ.Nicolae 

Titulescu),  Facultatea de Drept  - Licenţiat în ştiinţe juridice  Stiinte Juridice  Drept  18 

iun. 2004, 

 Diplomă de  

o Studii post-universitare  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; 

o Master în ştiinţe penale  Drept  Ştiinţe penale  15 mar. 2006.   

 

Apartenenţă la organizaţii profesionale: 

 Membru al Baroului Damboviţa 

 Membru al Uniunii Barourilor din România 

 

 

 


