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EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ  
 
 

 

LOCUL DE MUNCA 

VIZAT/DOMENIUL 

OCUPATIONAL 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie pentru SC UTILITATI SRL  

2008-2012 Consilier juridic in cadrul Serviciului de Achizitii Publice-Contractari 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 233, Vaslui 

2012- prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

            2018-prezent 

 

 

           2019-prezent                       

Consilier juridic coordonator in cadrul Compartimentului Juridic  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 233, Vaslui 

Activitati si responsabilitati principale 
- Atributii specifice functiei de consilier juridic; 

- Reprezinta si apara interesele unitatii in fata instantelor judecatoresti de orice grad, a 

altor organe cu caracter jurisdictional in ceea ce priveste litigiile de orice natura, 

CNSC; apara drepturile legitime ale acesteia in fata autoritatilor publice, institutiilor 

de orice natura, precum si in fata oricarei persoane fizice sau juridice, romana sau 

straina, in baza si in limita imputernicirii acordate in scris de catre conducerea unitatii; 

- Elaboreaza si avizeaza cererile de chemare in judecata si de exercitare a cailor de atac 

in ceea ce priveste litigiile de orice natura, intampinari, raspunsuri la intampinari, 

conluzii scrise si orice alte acte juridice ce au incidenta pentru desfasurarea proceselor; 

- Redactare, avizare pentru legalitate a tuturor contractelor/acordurilor cadru atribuite in 

urma sustinerii procedurilor de achizitie publica;  

- Avizare legala a contractelor individuale de munca, contractele de sponsorizare, 

donatie, inchirieri, comodat, cesionare de creante; 

- Intocmire Certificate Constatatoare de indeplinire a obligatiilor contractuale de catre 

operatorii economici cu care unitatea a avut relatii contractuale, pentru achizitiile 

publice; 

- Asistenta juridica de specialitate; 

- Intocmire acte necesare in procesele penale; 

- Membru in comisiile interne de specialitate; 

- Actualizare/informare modificari legislative; interpretari juridice a actelor normative; 

- Avizare si contrasemnare a actelor cu caracter juridic; 

- Emitere si avizare legala a deciziilor managerului; 

- Formulare si redactare de notificari, somatii si rezilieri de contracte; 
   

 

 -     Exercitarea functiei de Expert  identificare, informare si selectare Grup Tinta in cadrul proiectului  

POCU: „Spitalul Județean de Urgență Vaslui- Centru de excelență pentru instruirea 

personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context 

transnațional inovativ” Cod SMIS 2014+:109709; 

- Exercitarea functiei de Expert Juridic in cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Vaslui” 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2001-2005- Universitatea „AL.I.CUZA”- Facultatea de Drept; 

2006-2007- TRINITY COLLEGE LONDON- Diploma Internationala de vorbitor de limba 

engleza- Nivelul 5; 

2008- Certificat de absolvire „EXPERT IN ACHIZITII PUBLICE”, COD COR:241940 

2015- Certificat de absolvire- „Privind programul de instruire pentru personalul din 

managementul unitatilor sanitare in scopul promovarii calitatii si integritatii in serviciile 

oferite in sistemul sanitar”; 

2016- Certificat de absolvire- Manager Resurse Umane; 

2016- Certificat de absolvire- Expert Achizitii publice- legislatie noua cod COR 214946; 

2018- Certificat de absolvire- perfectionare- Consilier juridic; 

2019- Certificat de absolvire- Expert prevenire si combatere a coruptiei 

Calificarea / diploma obţinută STIINTE JURIDICE 

EXPERT IN ACHIZITII PUBLICE 

MANAGER RESURSE UMANE 

CONSILIER JURIDIC 

EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI 
  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMANA 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ENGLEZA, SPANIOLA, FRANCEZA 
➢ limba engleză: citit, scris, vorbit - nivel mediu ; 

➢ limba franceză: citit, scris, vorbit – nivel mediu; 

➢ limba spaniola: citit, scris, vorbit- nivel mediu; 
 

 
 
 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale ➢ COMUNICARE 

➢ PERSEVERENTA 

➢ RESPONSABILITATE 

➢ PROMPTITUDINE 

➢ SERIOZITATE 

 
  

Permis(e) de conducere DA- CATEGORIA B 
  

 
 


