CLAUDIA MARIA BAICU

EXPERIENTA PROFESIONALA
Nov. 2014 - pana

prezent

in

Sef Serviciu Juridic Relatii Institutionale

- Oficiul Participatiilor

Statului si Privalizarii in Industrie

Director, Directia Juridica, Postprivatizare - Departamentul pentru
Privatizare si Administrarea ParticipaJiilor Statului (fost Oficiul
Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie)
- princ ip ale le ac tivitati si resp onsab ilitati:
. coordonarea activitatii salarialilor din subordine, asigurdnd
indeplinirea tuturor atribu{iilor specifi ce,
o planificarea gi realizarea lucrdrilor privind analizarca,
elaborarea, interpretarea, verificarea lucrdrilor directiei
. membru al Colegiului Director

Martie 2009

2014

- noiembrie -

consilier juridic

in

cadrul Oficiului Participatiilor Statului

si

Privatizarii in Industrie. - Ministerul Economiei
r asistenta si reprezentare juridica, in domeniul administrarii si
pr iv atrzarir s o c i etatil or

Iunie 2007 -

2009

Febrruarie

- consilier juridic in cadrul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor
Statului

- Directia

Generala Juridica

Contencios:

o

- Directia Asistentra Juridica si

instrumentarea dosarelor juridice precum
institutiei in fata instantelor judecatoresti

domeniul privatizaii, postprivatizarii

si reprezentarea
in dosarele din

si

administrarii

societatilor
Ianuarie 2007

-Mai2007 - consilier juridic in cadrul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor
Statului - Directia Generala Juridica - Directia pentru Aplicarea Legii
nr. 10/2001:
o solutionarea notificarilor adresate de persoanele indreptatite,
potrivit legii;
. emiterea deciziilor de acordare/neacordare a masurilor
reparator:ii;

-2006

Octombrie 2004
Decembrie

- consilier juridic Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in
Industrie, Directia Generala Juridic, Contracte, Litigii si
Postprivatizare:

o

acordarea de asistenta juridica

in

domeniul pivatizaii

si

si avtzare a documentelor emise
administrarii societatilor din

portofoliul Ministerului Economiei si Comertului
Martie 2000

2004

- Octombrie - Sef Birou Juridic, Resurse Umane in cadrul Societatii de Constructii
CCCF S.A. - Sucursala Administrare Patrimoniu
- principalele activitati si responsabilitati

r

asistenta si reprezentare
societati

i

:

juridica pe domeniul

de activitate al

.

selectarea personalului in vederea angajarii precum si
planificarea gi realizarea activitatii din domeniul resurselor
Llmane

Martie 2002 -

2004

Martie 1998-

2000

Octombrie - consilier juridic - Agentia Bursiera din cadrul Societatii de
Constructii CCCF S.
- principalele activitati si responsabilitati
o ay izarea documentatiei necesare or ganizarii licitatiilor;
o avizarea contractelor incheiate de societate;
r asistenta si reprezentare juridica.

Februarie -

consilier juridic in cadrul Societatii de Constructii CCCF S.A. Sucursala Administrare Patrimoniu
- principalele activitati si responsabilitati:
o avizate documente emise de societate din ounct de vedere al
legalitatii acestora;
r negocierea i avizarea tuturor contractelor incheiate de

o
o
Educatie si formare

societate;

intocmirea contractelor cadru ale societatii;
asistenta si reprezentare juridica.

2008 - 2009 Curs de formare a mediatorilor

Martie 2008 Curs de formare profesionala ,,Drept comunitar si
inl.egrare europeana"

Iunie 2008 Curs de formare profesionala "Integrare europeana si
consecintele pentru administratia publica romaneasca"

- 2008 Master ,,Medierea conflictelor in drept" - Universitatea
Titu Maiorescu
2007

2005- 2006 Master,,Dreptul Afacerilor", Universitatea Titu
Maiorescu, Bucuresti
1993-1997 Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Crestine

,,Dimihie Cantemir" Bucuresti;
1988-1992: Liceul Economic Sibiu. Judetul Sibiu

Domeniul studiat/
/aptitudini ocupadonale

Stiinte Juridice

Tipul calificarii/
Diploma obtinutar:

Licentiata in drept (Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept 1997)

Limbi straine cunoscute: Engleza: citit, scris, vorbit - nivel: mediu

