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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai 19–Prezent Director Direc ia Juridică i Contenciosț ș
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCURE TI S.A., Bucure ti (România) Ș ș

Organizarea, coordonarea iș  supravegherea activită iiț  juridice din cadrul societă ii.ț

Tipul sau sectorul de activitate Juridic, Energie, Iluminat public 

Ian 18–Prezent Consultant juridic
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCURE TI S.A., Bucure ti (România) Ș ș
www.cmipb.ro 

Consilierea directorului general, prin acordarea de consultan ă de specialitateț  în probleme de 
natură juridică, specifice domeniului de activitate, cu identificarea, analizarea, evaluarea, 
monitorizarea i raportareaș  riscurilor existente sau nou apărute (generate de factori interni i externi) ș
care au sau care ar putea avea un impact negativ asupra activită ii i/sau asupra rezultatelor ț ș
financiare ale societă ii.ț

Tipul sau sectorul de activitate Juridic, Energie, Iluminat public 

Aug 15–Prezent ef serviciu juridicȘ
Societatea pentru Servicii de Mentenan ă a Re elei Electrice de Transport "SMART" S.A. ț ț
(executiv), Bucure ti (România) ș
www.smart-sa.ro 

▪ Managementul activită ilor juridice pentru o întreprindere publică cu întindere na ională i ț ț ș
aproximativ 900 de angaja i;ț

▪ Reprezentarea companiei atât în fa a instan elor judecătore ti sau a altor autorită i i institu ii cât i ț ț ș ț ș ț ș
în cadrul analizei i negocierii contractelor strategice;ș

▪ Asigurarea implementării sistemului calită ii, al Sistemului Integrat de Management al Calită ii ț ț
Mediului, al Securită ii i Sănătă ii în Muncă;ț ș ț

▪ Gestionarea resurselor financiare, umane, materiale i informa ionale ale Serviciului Juridic;ș ț

▪ Avizarea i contrasemnarea actelor cu caracter juridic.ș

Tipul sau sectorul de activitate Juridic, Energie 

Iun 00–Aug 15 Avocat
Cabinet de Avocat, Baroul Bucure ti (România) ș

Asisten a i reprezentarea clien ilor. Prin experien a acumulată, am dobândit importante cuno tin e în ț ș ț ț ș ț
domenii diverse, printre care:

▪ Drept civil i comercial;ș

▪ Drepturi de autor;

▪ Contracte comerciale;

▪ Protec ia datelor cu caracter personal;ț

▪ Protec ia consumatorului;ț
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▪ Drept financiar i fiscal;ș

▪ Dreptul muncii;

▪ Protec ia mediului;ț

▪ Sistemul de achizi ii publice;ț

▪ Publica ii online;ț

▪ eCommerce (vânzări i plă i online);ș ț

▪ Litigii judiciare. Procedura civila, contencios administrativ.

Tipul sau sectorul de activitate Juridic 

Aug 10–Oct 12 Executive Editor
Indaco Systems SRL, Bucure ti (România) ș
www.legestart.ro 

Supervizarea con inutului editorial al site-ului legestart.ro (portal de informare legislativă, tiri i articole ț ș ș
de specialitate) i coordonarea publicării de articole.ș

Tipul sau sectorul de activitate Juridic, Online Media 

Mai 07–Iul 14 ef departament juridicȘ
Indaco Systems SRL, Bucure ti (România) ș
www.indaco.ro 

▪ Coordonarea, din punct de vedere juridic, a activită ilor unui grup de societă i;ț ț

▪ Reprezentare i asisten ă în fa a diferitelor autorită i i institu ii;ș ț ț ț ș ț

▪ Redactarea i analiza contractelor;ș

▪ Reprezentarea companiei la negocierea contractelor;

▪ Consiliere top management;

▪ Participare la achizi ii publice;ț

▪ Consultan ă juridică pentru alte departament.ț

Tipul sau sectorul de activitate Juridic, IT Software 

Apr 02–Mai 07 Specialist proiecte IT cu specific juridic
Indaco Systems SRL, Bucure ti (România) ș
www.indaco.ro 

▪ implementarea la nivel na ional a unor proiecte de mare complexitate, în domeniul justi iei i al ț ț ș
protec iei copilului (sistemele ECRIS respectiv CMTIS);ț

▪ training cu personalul sistemului de justi ie (instan e, parchete, corp administrativ) i cu personalul ț ț ș
sistemului de protec ie a copilului (ANPCA, direc iile jude ene de protec ie a drepturilor copilului);ț ț ț ț

▪ elaborarea de documenta ii tehnice i sisteme help/tutorial;ț ș

▪ ergonomie aplica ii web cu specific juridic;ț

▪ asisten ă pentru proiecte IT cu specific juridic.ț

Tipul sau sectorul de activitate IT Software, Juridic 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Apr 19 Specialist protectia datelor cu caracter personal
Ministerul Educatiei Nationale

Apr 06 General Course on Intellectual Property
World Intellectual Property Organization - WIPO Worldwide Academy
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Feb 03 Avocat definitiv
Baroul Bucure tiș

Iun 00 Avocat stagiar
Baroul Bucure tiș

Iun 99 Licen iat în tiin e juridiceț ș ț
Universitatea din Bucure tiș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C1 C1 B2 C1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare ▪ bune competen e de comunicare dobândite prin experien a proprie de avocat, lector cursuri de ț ț
formare, ef departament juridic.ș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ experien ă acumulată în 10 ani de îndeplinire a func iei de ef departament juridic, în companii ț ț ș
medii i mari, timp în care am avut o strânsă colaborare i am oferit consiliere atât conducerii ș ș
executive, administratorilor, cât i efilor de departamente.ș ș

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ experien ă solidă în domeniul energiei i al serviciilor publice, în special iluminat public;ț ș

▪ o bună cunoa tere a sistemului de achizi ii publice;ș ț

▪ experien ă în domeniul financiar-contabil i fiscal;ț ș

▪ experien ă în probleme de dreptul muncii i resurse umane;ț ș

▪ experien ă vastă în redactarea i negocierea de contracte, în diverse domenii;ț ș

▪ o bună cunoa tere a domeniului protec iei datelor cu caracter privat;ș ț

▪ o bună cunoa tere a domeniului drepturilor de autor, în special în materie de software i publica ii;ș ș ț

▪ experien ă judiciară;ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

▪ o excelentă cunoa tere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, Outlook etc);ș

▪ cuno tin e avansate în domeniul IT (software i hardware);ș ț ș

▪ abilitate în folosirea instrumentelor software de informare juridică;

▪ experien ă în analiza software i proiectarea solu iilor informatice complexe.ț ș ț
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Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe ▪ Dreptul afacerilor 2014. Impactul Noilor coduri asupra Dreptului Afacerilor (organizată de 
Universitatea Bucure ti, Facultatea de Drept în mai 2014);ș

▪ Dreptul afacerilor 2013. Complexitate i haos în contracte. Acorduri preparatorii, grupuri de ș
contracte i insolven ă. (organizata de Universitatea din Bucure ti - Facultatea de Drept în aprilie ș ț ș
2013);

▪ Modificările Codului Muncii i Codul de Dialog Social (organizata de Universitatea Bucure ti, ș ș
Facultatea de Drept în iunie 2011);

▪ Mica reforma pe larg. Explica ii si probleme (organizata de Societatea de tiin e Juridice în ț Ș ț
decembrie 2010).
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   ECV 2017-07-03T12:44:48.919Z 2019-05-29T06:47:21.138Z V3.3 EWA Europass CV true                     Adrian Nicolaide    București  RO România  adrian.nicolaide@gmail.com   (+40) 727.820.461  mobile Mobil    M Masculin   RO română      true  Director Direcția Juridică și Contencios <p>Organizarea, coordonarea și supravegherea activității juridice din cadrul societății.</p>  COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.    București  RO România  Juridic, Energie, Iluminat public    true  Consultant juridic <p>Consilierea directorului general, prin acordarea de consultanță de specialitate în probleme de natură juridică, specifice domeniului de activitate, cu identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor existente sau nou apărute (generate de factori interni și externi) care au sau care ar putea avea un impact negativ asupra activității și/sau asupra rezultatelor financiare ale societății.</p>  COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.    București  RO România  www.cmipb.ro  business  Juridic, Energie, Iluminat public    true  Șef serviciu juridic <ul><li>Managementul activităților juridice pentru o întreprindere publică cu întindere națională și aproximativ 900 de angajați;</li><li>Reprezentarea companiei atât în fața instanțelor judecătorești sau a altor autorități și instituții cât și în cadrul analizei și negocierii contractelor strategice;</li><li>Asigurarea implementării sistemului calității, al Sistemului Integrat de Management al Calității Mediului, al Securității și Sănătății în Muncă;</li><li>Gestionarea resurselor financiare, umane, materiale și informaționale ale Serviciului Juridic;</li><li>Avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic.</li></ul>  Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. (executiv)    București  RO România  www.smart-sa.ro  business  Juridic, Energie     false  Avocat <p>Asistența și reprezentarea clienților. Prin experiența acumulată, am dobândit importante cunoștințe în domenii diverse, printre care:</p><ul><li>Drept civil și comercial;</li><li>Drepturi de autor;</li><li>Contracte comerciale;</li><li>Protecția datelor cu caracter personal;</li><li>Protecția consumatorului;</li><li>Drept financiar și fiscal;</li><li>Dreptul muncii;</li><li>Protecția mediului;</li><li>Sistemul de achiziții publice;</li><li>Publicații online;</li><li>eCommerce (vânzări și plăți online);</li><li>Litigii judiciare. Procedura civila, contencios administrativ.</li></ul>  Cabinet de Avocat, Baroul București     RO România  Juridic     false  Executive Editor <p>Supervizarea conținutului editorial al site-ului legestart.ro (portal de informare legislativă, știri și articole de specialitate) și coordonarea publicării de articole.</p>  Indaco Systems SRL    București  RO România  www.legestart.ro  business  Juridic, Online Media     false  Șef departament juridic <ul><li>Coordonarea, din punct de vedere juridic, a activităților unui grup de societăți;</li><li>Reprezentare și asistență în fața diferitelor autorități și instituții;</li><li>Redactarea și analiza contractelor;</li><li>Reprezentarea companiei la negocierea contractelor;</li><li>Consiliere top management;</li><li>Participare la achiziții publice;</li><li>Consultanță juridică pentru alte departament.</li></ul>  Indaco Systems SRL    București  RO România  www.indaco.ro  business  Juridic, IT Software     false  Specialist proiecte IT cu specific juridic <ul><li>implementarea la nivel național a unor proiecte de mare complexitate, în domeniul justiției și al protecției copilului (sistemele ECRIS respectiv CMTIS);</li><li>training cu personalul sistemului de justiție (instanțe, parchete, corp administrativ) și cu personalul sistemului de protecție a copilului (ANPCA, direcțiile județene de protecție a drepturilor copilului);</li><li>elaborarea de documentații tehnice și sisteme help/tutorial;</li><li>ergonomie aplicații web cu specific juridic;</li><li>asistență pentru proiecte IT cu specific juridic.</li></ul>  Indaco Systems SRL    București  RO România  www.indaco.ro  business  IT Software, Juridic     false Specialist protectia datelor cu caracter personal  Ministerul Educatiei Nationale    false General Course on Intellectual Property  World Intellectual Property Organization - WIPO Worldwide Academy    false Avocat definitiv  Baroul București    false Avocat stagiar  Baroul București    false Licențiat în științe juridice  Universitatea din București      ro română     en engleză  C2 C1 C1 B2 C1  <ul><li>bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de avocat, lector cursuri de formare, șef departament juridic.</li></ul>  <ul><li>experiență acumulată în 10 ani de îndeplinire a funcției de șef departament juridic, în companii medii și mari, timp în care am avut o strânsă colaborare și am oferit consiliere atât conducerii executive, administratorilor, cât și șefilor de departamente.</li></ul>  <ul><li>experiență solidă în domeniul energiei și al serviciilor publice, în special iluminat public;</li><li>o bună cunoaștere a sistemului de achiziții publice;</li><li>experiență în domeniul financiar-contabil și fiscal;</li><li>experiență în probleme de dreptul muncii și resurse umane;</li><li>experiență vastă în redactarea și negocierea de contracte, în diverse domenii;</li><li>o bună cunoaștere a domeniului protecției datelor cu caracter privat;</li><li>o bună cunoaștere a domeniului drepturilor de autor, în special în materie de software și publicații;</li><li>experiență judiciară;</li></ul>  <ul><li>o excelentă cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, Outlook etc);</li><li>cunoștințe avansate în domeniul IT (software și hardware);</li><li>abilitate în folosirea instrumentelor software de informare juridică;</li><li>experiență în analiza software și proiectarea soluțiilor informatice complexe.</li></ul>  C C C B C   B    conferences Conferinţe <ul><li>Dreptul afacerilor 2014. Impactul Noilor coduri asupra Dreptului Afacerilor (organizată de Universitatea București, Facultatea de Drept în mai 2014);</li><li>Dreptul afacerilor 2013. Complexitate și haos în contracte. Acorduri preparatorii, grupuri de contracte și insolvență. (organizata de Universitatea din București - Facultatea de Drept în aprilie 2013);</li><li>Modificările Codului Muncii și Codul de Dialog Social (organizata de Universitatea București, Facultatea de Drept în iunie 2011);</li><li>Mica reforma pe larg. Explicații si probleme (organizata de Societatea de Științe Juridice în decembrie 2010).</li></ul> 



