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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PANAITE BIANCA 

Adresă  

Telefon    

E-mail  

Naționalitate Romana 

Data nașterii 04.11.1985 

  

  

Locul de munca vizat/ 
Domeniul ocupational 

 

  

Experiența profesională 
                                              Perioada 

 
               Funcția sau postul ocupat 

 
Activități şi responsabilități principale 

            
 
 
          

            Numele şi adresa angajatorului 
 

 
    Ianuarie 2021 – prezent  
 

Consultant juridic privind infiintarea SES 
 
Consiliere juridica pentru infiintarea de societati cu raspundere limitata si asociatii in baza Legii nr. 
219/2015 privind economia sociala 
Consiliere juridica pentru obtinerea atestatului de intreprindere sociala 
Redactarea contractelor 
 

  CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI 
  Galati, str. Mihai Bravu, Nr. 46,  Judetul Galati 

 

Perioada Iunie 2011-aprilie 2021 

Funcția sau postul ocupat Consilier juridic 

Activități şi responsabilități principale 
 

Organizarea si participarea la licitatii utilizand legislatia in vigoare cu modificarile aprobate 
Utilizarea platformei SEAP, SICAP – inregistrare, cumparari directe, catalog de servicii/produse/lucrari, 
proceduri simplificate, anunturi de participare 
Consultatii si cereri cu caracter juridic; redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc 
activitatea firmei; redactarea proiectelor de contracte, precum si negocierea clauzelor legale 
contractuale; asistenta, consultanta si reprezentare juridica; redactarea de acte juridice, atestarea 
identitatii partilor, a consimtamantului, a continutului si a datei actelor incheiate; avizarea si 
contrasemnarea actelor cu caracter juridic; verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ 
primite spre avizare; semnarea la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentarii, a documentelor cu 
caracter juridic; reprezentarea in instanta 

Numele şi adresa angajatorului S.C.  MSD COM S.R.L. 
Buzau, Str. Transilvaniei, Nr. 425 Bis, Judetul Buzau 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
 

Perioada 15.04.2019-17.05.2019 

Calificarea/ diploma obtinuta Certificat de absolvire Manager Resurse Umane 

Discipline principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

 

Consilierea celorlalti manageri in probleme de resurse umane; coordonarea desfasurarii activitatilor de 
resurse umane; coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane; elaborarea strategiei 
de resurse umane; monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei; monitorizarea conturilor 
de personal; organizarea activitatii departamentului de resurse umane; reprezentarea compartimentului 
de resurse umane  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorul de formare 

 
 

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale; Ministerul Educatiei Nationale; S.C. Public Creation S.R.L. 
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Perioada  09.05.2018 – 08.08.2018 

Calificarea/ diploma obtinuta Certificat de absolvire Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal 

Discipline principale studiate/ 
competente profesionale dobandite  

 

Elementele principale ale regimului juridic privind protectia datelor cu caracter personal, atat prin prisma 
legislatiei dreptului intern cat si al dreptului UE, avand in centrul sau Regulamentul General UE privind 
protectia datelor cu numarul 679/ 2016, dar si o legislatie speciala, care trebuie privita ca un sistem 
interdependent, in cele mai des intalnite practici, cum ar fi comertul electronic, prelucrarea datelor in 
mediul on-line, masurile de verificare a integritatii, cunoasterea clientelei, crearea de profiluri, 
supravegherea video, masurile de prevenire a actelor de spalare a banilor si de finantare a terorismului 
etc. 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorul de formare 

S.C. ALPHA TEST CONSULTING S.R.L. 
 

 
Perioada 

 
06-08.02.2017 

Calificarea/ diploma obtinuta Atestat de participare – S.E.A.P. – Achizitii Publice prin Mijloace Electronice 

Discipline principale studiate/ 
competente profesionale dobandite  

Curs S.E.A.P – Achizitii Publice prin Mijloace Electronice 
Expert in Achizitii publice 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorul de formare 

 
Perioada 

 
Calificarea/ diploma obtinuta 

 
Discipline principale studiate/ 

competente profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorul de formare 

 

Express Learning Societatea Omega Training & Management S.R.L. 
 
 
  Octombrie 2013 
 
  Certificat de promovare a examenului de definitiv  
 
  Consilier juridic definitiv 
 
 
  UNIUNEA COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMANIA   
  COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUZAU 

                                               Perioada  25.07.2011-05.08.2011 

Calificarea/ diploma obtinuta Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator 

Discipline principale studiate/ 
competente profesionale dobandite  

 

Pregatirea formarii; realizarea activitatilor de formare; evaluarea participantilor la formare; aplicarea 
metodelor si tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formarii; proiectarea programelor si a stagiilor 
de formare; evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorul de formare 

S.C. O Sansa in Plus S.R.L.  
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Perioada Octombrie 2008-iunie 2011  

Functia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activitati si responsabilitati principale Consultatii si cereri cu caracter juridic; redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc 
activitatea firmei; redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a consimtamantului, a 
continutului si a datei actelor incheiate; avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic; verificarea 
legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare; reprezentarea  in instanta 

Numele si adresa angajatorului S.C. ARDAF S.A. 
Buzau, Str. Unirii, Bl. 19C, Parter, Judetul Buzau 

          Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Asigurari generale 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

  

Perioada 2004-2008  

                 Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenta Drept  
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Disciplinele principale studiate    Drept financiar si fiscal 
   Drept bancar  
   Drept civil 
   Drept comercial 

Drept penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Transilvania – Facultatea de Drept si Sociologie 

Perioada 2000-2004  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Colegiul National B.P. Hasdeu, Buzau 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Limba romana 

Limbi străine cunoscute Engleză – Nivel avansat 
Franceză – Nivel intermediar 

 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, când am participat 
la activităti 

practice și de cercetare derulate în cadrul facultătii. 
Orientata catre atingerea obiectivelor, spirit de initiativa. 
Capacitatea de a interactiona in conditii optime cu diverse categorii profesionale. 
Am abilitati de leadership si spirit analitic. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si PowerPoint). 
Cunostinte ale aplicatiilor de grafica pe calculator (Adobe Reader). 

                       Permis de 
conducere 

  Categoria B. 

Competenţe şi aptitudini Hobby: lectura, calatorii, dans, ciclism, sport.  

  

  

 


