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Naţionalitatea

EXPERIENŢA

română

PROFESIONALĂ

2012 - prezent Vicepresedinte Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) Sucursala Bucuresti
Participarea la elaborarea si implementarea unei strategii de dezvoltare a economiei si
industriei si de crestere a competitivitatii economiei romanesti.
- Apararea stabilitatii si coerentei legislative, imbunatatirea mediului de afaceri din Romania,
impunerea unui mecanism fiscal stabil, orientat catre investitii, dezvoltare tehnologica si
crearea de locuri de munca
-

Stabilirea unor relatii de munca care sa stimuleze creativitatea si competenta profesionala

2012 - prezent
-

membru UGIR Bucuresti in Comisia de dialog social la Ministerul Agriculturii:

asigurarea unei relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, pentru o

informare reciprocă, permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al
administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării stabilităţii sociale;
- iniţiative legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;

2012 - prezent
-

Consultanta

S.C. TRF SPIDITION SRL Transport intern si international

consiliere si asistenta privind strategia de afaceri

negocierea si revizuirea diferitelor tipuri de contracte din sectorul transporturilor
(contracte comerciale de transport, de expeditie, de navlosire), precum si asistenta juridica pe
parcursul executarii acestora;
- Consultanta juridica privind regimul juridic si fiscal al marfurilor ce fac obiectul
transporturilor internationale;
- Reprezentare juridica in fata instantelor competente in litigii izvorand din executarea
contractelor de transport sau navlosire;
- Reprezentare juridica in fata autoritatilor competente in vederea obtinerii de licente sau
autorizatii de transport;
- Redactarea de opinii legale cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei specifice
sectorului transporturilor si dreptului maritim.

2010 -2013

S.C.VIDELMAR S.A. coordonare activitate conform procedurii legii 85/2006:

- industria vinului, fabricare, procesare și comercializarea pe
denumire brand “Dealul Mare”

2009 - 2012 S.C.GES S.A.

piata internă si exportator sub

coordonare activitate conform procedurii legii 85/2006

- industria sticlei, producător de geamuri float (cristal),
societatea Saint Gobain.

2003 - prezent AVOCAT DEFINITIV
AVOCATURĂ„TRIFAN BOGDAN”

–Baroul

mentinerea si dezvoltarea

relatiei cu

Bucuresti-CABINET INDIVIDUAL DE

-asistentă juridică si reprezentare în litigii legate de
dreptul familiei.

materia comercială, drept

penal si

2001 - 2003
AVOCAT STAGIAR-BAROUL BUCURESTI- SOCIETATEA DE AVOCATURĂ „TOMA
DRAGOMIR si ASOCIATII
-drept comercial si consultatii, asistentă

si reprezentare juridică în litigii de muncă

2003 - 2005 ASISTENT UNIVERSITAR - UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU -FACULTATEA DE
DREPT –disciplina „Drept penal special” –catedră Prof.univ. dr. Ioan Neagu

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1995 - 1999 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN
licentiat in drept si stiinte juridice.

1991 - 1995 Liceul „Scoala Centrală
Limba

BUCUREȘTI, FACULTATEA

DE DREPT:

din Bucuresti’ – profil limba franceza

maternă româna

limbi străine cunoscute:
-

limbă engleză - nivel avansat

-

limba francaza - nivel mediu

COMPETENΤE PERSONALE

COMPETENȚE

ORGANIZATORICE/MANAGERIALE/COMUNICARE

LEADERSHIP:cooperant , inventiv, competent, vizionar, atent cu initiativă si spirit de anticipare

Multiplă profesionalizare în organizarea ,administrarea si coordonarea activitătilor
oamenilor(responsabilul unui colectiv de 3500 persoane)
Abilităti de sustinere a unei discutii,logic în analiza ideilor si oferirea de sugestii
Exprimarea încrederii în abilitătile si potentialul celorlalti ,crearea si mentinerea de relatii
pozitive
Dinamism, creativitate ,adaptarea rapidă si eficientă la schimbări de situatie
Oferirea de solutii complexe pentru problemele cu grad mărit de dificultate
Initiative

pozitive care depăsesc sarcinile postului

Sustinerea valorilor

organizatiei în luarea deciziilor care vizează atât clientii cât si colegii

Permis de conducere - categoria A, B

