Informații
personale Nume /
Prenume

Bobe Mariana Eugenia

Naționalitate
Experiența profesională

romana
Practicarea avocaturii in domenii variate de drept, in special:
CIVIL. PENAL, dreptul FAMILIEI

Funcția sau postul ocupat

01.02.1992-01.07.1998 secretar la Baroul Olt.
01.02.1999-01.02.2006 grefier la Judecătoria Caracal

Profesia

Avocat definitiv de la data de 10.03.2008 , în
cadrul Cabinetului de avocat Bobe Mariana Eugenia
Contract de conlucrare cu Cabinet Individual Ciprian
Nastasiu

Discipline principal
studiate si practicate

Interese
Nivelul in clasificai ea
națională

Abilități sociale

onsultaiii juridice. studiul dosarelor, elaborarea opiniilor
juridice vis-a-vis de anumite spete ale clicnți lor. reprezentarea si
asistarea acestora in fata instanțelor si autorităților statului,
formulări acțiuni, acte, contracte.

n

Principalele activități și
responsabilități

Drept civil, drept penal, procedura civila, procedura penala,
dreptul familiei, .drept imobiliar, dreptul muncii, economie,
management.
Aprofundarea studierii Științelor Juridice.
Avocat definitiv cu dreptul de a pune concluzii la Judecătorie.
Tribunal. Curte de Apel și înalta Curte de Casație și Justiție.

Creativitate, eficienta si buna comunicare cu clientii
cabinetului. Capacitate sporită de adaptare la mediul de
muncă, capacitate de coordonare, rezistență la stres.

Relație buna de cooperare cu Instanțele si cu celelalte
instituții ale statului.
Competențe și aptitudini
Bun organizator, aptitudini de bun strateg in tratarea
organizatorice
problemelor clientilor.
Competențe și cunoștințe de Nivel de utilizare al calculatorului mediu spre avansat
utilizare a calculatorului

Limbi străine

Franceza

Permis de conducere

Categoria B

CCBE - Consiliul Birourilor Europene
Uniunea Naționala a Barourllor cin România
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CARD DE IDENTITATE PENTRU AVOCAT
Baroul BAROUL OLT
Num» șl prflnumu BOBE Mariana-Euflema
Titfui profusionai avocat definitiv
Data inscrlorii in Barou: 01.02.2006
Data definitivării in proletua 10 03.2008
Număr caro 4000-331-005-361
Valabil până la 31 decembrie 2019
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