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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 

 

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  URSU OANA ELENA 

Adresa(e) Mun. Iasi, Sos.Pacurari nr.44, bl.T5, sc.A, et.8, ap.42, Romania 

Telefon(oane) 004.0332.44.12.44     Mobil 004.0729.10.94.24        

E-mail(uri) avocat.ursuoanaelena@yahoo.com 

Data naşterii 18/09/1980 

Sex Feminin  
  

 

 

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

 

 

Avocat / Domeniul juridic 

  

Experienţa profesionala  

 

Perioada 01/09/14 – pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat asociat in cadrul Societatii Civile Profesionale de Avocati „Nechita si Asociatii” 

Activităţi si responsabilităţi principale Consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare, , activităţi prevăzute de legea specială pentru 
avocatul definitiv 

Numele şi adresa angajatorului Baroul de avocati Iasi prin intermediul SCPA „Nechita si Asociatii” 

Baroul de avocati Iasi prin intermediul Activitate juridica 

  

Perioada 01/07/2012 – 01.09.2014 

Funcţia sau postul ocupat Avocat definitiv in cadrul Cabinetului de avocat „Oana Elena Ursu” - Iasi 

Activităţi si responsabilităţi principale Consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare, , activităţi prevăzute de legea specială pentru 
avocatul definitiv 

Numele şi adresa angajatorului Baroul de avocati Iasi prin intermediul cabinetului de avocat „Oana Elena Ursu” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate juridica 

  

Perioada 01/01/2008 – 01/07/2012  

Funcţia sau postul ocupat Avocat definitiv in cadrul Cabinetului de avocat „Oana Elena Ursu” – Focsani, Vrancea 

Activităţi si responsabilităţi principale Consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare, activităţi prevăzute de legea specială pentru 
avocatul definitiv 

Numele şi adresa angajatorului Baroul de avocati Vrancea prin intermediul cabinetului de avocat „Oana Elena Ursu” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate juridica 
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Perioada 01/01/2006 – 01/01/2008  

Funcţia sau postul ocupat Avocat stagiar in cadrul Cabinetului Individual de avocat „Petria Prepelita” – Foscani, Vrancea 

Activităţi si responsabilităţi principale Consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentarea clientilor din cadrul cabinetului  in fata 
instantelor de judecata si a institutiilor abilitate, activităţi prevăzute de legea specială pentru avocatul 
stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Baroul de avocati Vrancea prin intermediul cabinetului de avocat „Petria Prepelita” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate juridica 

 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1995 - 1999  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chimie, biologie, limba română, engleză istorie, geografie, filozofie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul National „ Al. I. Cuza” – Focsani, Vrancea  

  

Perioada 2000 - 2004  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Ştiinţe Juridice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept civil, Procedură civilă, Drept penal, Procedură penală, Drept comercial, Dreptul Muncii, Dreptul 
familiei, Drept administrativ, Drept internaţional public şi privat, Proprietate intelectuală, Drept 
financiar, Drept comunitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi – Facultatea de Drept 

  

Perioada 2004-2005  

Calificarea/diploma obţinută Diploma absolvire studii postuniversitare  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stiinte penale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi – Facultatea de Drept, 
Universita degli studi di Foggia Italia – Facolta di Giurisprudenza  

  

Perioada Februarie 2005 – Iulie 2005  

Calificarea/diploma obţinută Certificare „ Socrates – Erasmus” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 Dreptul Comunitatii Europene, Drept Comercial International 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universita degli studi di Foggia, Italia – Facolta di Giurisprudenza  

  

  

Calificarea/diploma obţinută Atestat de limba Italiana 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs de pregatire al limbii italiene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „ Al. I. Cuza” Iasi – Facultatea de litere  

  

Perioada 2005  
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Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare curs UNICEF 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

„ Educazione per la pace e la solutione non violente dei conflitti” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universita degli studi di Foggia – Facolta di Giurisprudenza, Italia  
 

  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă 
 

Română 

  

 
 

 

Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  

Italiana  C2  
Utilizator  

experimentat  
C2  

Utilizator  
experimentat 

C2  
Utilizator  

experimentat 
C2  

Utilizator  
experimentat 

C2  
Utilizator  

experimentat 

Franceza  A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 

elementar 
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale capacitate extraordinară de comunicare, ascultare şi de adaptare în diferite situaţii de viaţă, adeptă a 
muncii în echipă, ambiţioasă, perseverentă, muncitoare, creativă 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice spirit organizatoric foarte eficient 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

abilităţi de utilizare PC în special a instrumentelor Microsoft Office 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Inovativa, comunicativa, ambitioasa, dinamica, spirit orientat spre reusita 
  

Permis de conducere B  

 


