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Informații personale
Aciu Alina-Maria
Nume / Prenume

Romana

Cetățenia

Locul de muncă vizat

Avocat

Experiența profesională

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Feb. 2001 - prezent
Avocat titular
Reprezentarea intereselor clientilor in fata instanțelor de judecata, a birourilor de executori
judecătorești, a birourilor notariale, a birourilor de mediatori, a persoanelor fizice si juridice; redactare
documente in vederea reprezentării in instanța (cereri, intampinari, apeluri, recursuri, etc.);
consultanta juridica la solicitarea clientilor; redactare documente (contracte, acte constitutive,
declarații, adrese, notificări, procese-verbale, etc.) si atestarea acestora când a fost cazul;
reprezentarea intereselor clientilor in cadrul negocierilor si a concilierilor
Cabinet Individual de Avocat Aciu Alina-Maria
Juridic - Drept Civil, Dreptul Muncii, Drept Comercial, Drept Administrativ, Drept Vamal, Drept Fiscal,
Drept Penal, Dreptul Familiei

Nov. 1998-Feb. 2001
Referent de specialitate studii juridice in cadrul Direcției Juridice a Direcției Generale a Vămilor
Reprezentarea intereselor statului in fata instanțelor de judecata; redactare documente in vederea
reprezentării in instanța (cereri, intampinari. apeluri, recursuri, etc.), intocmire plângeri penale
impotriva funcționarilor publici; redactare/revizuire documente (răspunsuri la solicitări, adrese, puncte
de vedere, etc.)

Numele și adresa angajatorului
Direcția Generala a Vămilor - Sediul Central
Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
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Juridic-Contencios - Drept Civil, Dreptul Muncii, Drept Comercial, Drept Administrativ, Drept Vamal,
Drept Fiscal, Drept Penal

Oct 1996-Nov. 1998
Consilier juriic Sef Compartiment Legislația muncii, Relația cu Sindicatele

Principalele activități și responsabilități

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Reprezentare intereselor societății in fata instanțelor de judecata; redactare documente in vederea
reprezentării in instanța (cereri, întâmpinări, apeluri, recursuri etc.); negocierea contractelor colective
de munca; reprezentarea in cadrul negocierilor cu sindicatele; avizare si verificare contracte si
rapoarte de control: redactare propuneri acte normative si note de fundamentare; redactare
documente (documentație patrimoniu pentru licitație, răspunsuri la solicitările salariatilor sau ale
sindicatelor, adrese, decizii de imputare la rapoartele de control, decizii privind legislația muncii, etc.)
S.N.Tc. ROMTELECOM S.A.- Sediul Central
Juridic-Contencios- Drept Civil, Dreptul Muncii. Drept Comercial, Drept Administrativ

lan. 1996-Oct. 1996
Consilier Juridic in cadrul Direcției Juridice. Legislație si Contencios
Reprezentare intereselor statului in fata instanțelor de judecata: redactare documente in vederea
reprezentării in instanța (cereri, intampinari. apeluri, recursuri, etc.)
Primaria Municipiului București
Juridic-Contencios - Drept Civil. Dreptul Muncii, Drept Comercial. Drept Administrativ

Oct. 1995-Iun. 1996
Jurist-consult
Avizare si verificare contracte de inchiriere si vanzare-cumparare imobile/spatii cu alta destinație;
consultanta: reprezentarea intereselor societății in fata instanțelor de judecata (cereri, intampinari.
apeluri, recursuri, etc.): redactare documente (decizii, cereri, adrese, etc.)
S.C. ORIZONT S.A. - București
Juridic - Dreptul Muncii, Drept Civil. Drept Comercial

Sept.1994- Oct 1995
Jurist-consult
Redactare contracte; secretar in cadrul comisiei de licitație; reprezentarea intereselor societății in fata
instanțelor de judecata - fond (cereri, intampinari); redactare decizii si orice alte documente necesare
privind raporturile de munca
S.C. PROGRESUL S.A. - Ploiești
Juridic - Dreptul Muncii, Drept Comercial

Educație și formare

Perioada
Diploma obținută
Domenii principale studiate / competențe
dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ

Perioada
Diploma obținută
Domenii principale studiate / competențe
dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ

Perioada
Diploma obținută
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2006-2007
Diploma de Master
Dreptul Afacerilor
Facultatea de Drept - Universitatea Nicolae Titulescu, București

1990 - 1994
Diploma de Licența
Drept Juridic
Facultatea de Drept - Universitatea București

1986 -1990
Diploma Bacalaureat

Domenii principale studiate / competențe
dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ

Profil Matematica-Fizica
Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale - Ploiești

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilități
ascultare

Scris

Vorbit
de Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

Engleza

B1

B1

B1

A2

B1

Franceza

A2

A2

A1

A1

A1

0 Cadrului european de referință pentru limbi

Competente și abilități sociale
Competențe și aptitudini organizatorice
Competențe și aptitudini de utilizare a
calculatorului
Alte competențe și aptitudini
Permis(e) de conducere
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Pesoana deschisa si comunicativa: sociabila: lucrez foarte bine intr-o echipa: capacitate de adaptare
sporita; seriozitate; capacitate de asimilare de noi informații si abilitați; fidelitate
O buna capacitate in organizarea activitatii; promtitudine si eficienta in efectuarea lucrărilor;
capacitate de analiza si sinteza: corectitudine; abilitați de comunicare; asumarea responsabilităților
Windows, Excel, Word. Internet.
Muncitoare: devotata; perseverenta; perfectionista; tipicara; cautand in permanenta imbunatatirea
cunoștințelor; ordonata; capacitate de adaptare la lucru in condiții de stress; gândire analitica
Categoria B

