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Informaţii personale 
 
 

Nume / Prenume CIMEN LAURA-MIHAELA 
 

Adresa CRAIOVA, STR. N.TITULESCU, BL. 28, SC. 1, ET.1, AP. 6, JUD.DOLJ 

 

Telefon 0251/419335 

 

  

Fax 0251/419340 

 

E-mail lauracaracaleanu@yahoo.com, laura.caracaleanu@sifolt.ro 

 

Cetăţenia 
ROMANA 

 

Data naşterii 
07.10.1975 

 

Sex 
F 

 

Locul de muncă vizat / 

Aria ocupaţională 

 

Experienţa profesională − -reprezentarea intereselor societatii la diferite institutii de stat si private, 

precum si in fata instantelor judecatoresti; 

  -intocmirea documentelor in cauze din domeniul civil, domeniul penal, domeniul 

comercial -societati comerciale, piata de capital si domeniul muncii; 

 

-intocmirea de contracte si a oricaror documente interne si externe, care necesita 

avizul consilierului juridic; 

 

-intocmire documentatii si colaborare cu expertii desemnati in cauze de catre 

instanta de judecata si cu executori judecatoresti pentru diferite faze procesuale; 

 

-intocmire documente si evidenta a societatilor aflate in stare de insolventa, 

colaborare cu administratorii judiciari si lichidatorii numiti in cauze; 

 

-intocmire documente pentru secretariat in cadrul Consiliului de Administratie si 

Adunarilor Generala a Actionarilor; 

 

-administratie a societatilor  pe actiuni. 

mailto:lauracaracaleanu@yahoo.com
mailto:lauracaracaleanu@yahoo.com


Perioada - 1999-2000 : SC AGROUNIVERSALA SERVICE SA Craiova – consilier 

juridic debutant.Responsabilitati: 
  -reprezentarea intereselor societatii la diferite institutii de stat si private, precum 

si la instante judecatoresti; 

  -intocmirea documentelor in cauze din domeniul civil, domeniul penal, domeniul 

comercial si domeniul muncii pentru instantele judecatoresti; 

-intocmirea de contracte si a oricaror documente care necesita avizul consilierului 

juridic; 
- 2000-2005 : SC LEMCOR SA Craiova -consilier juridic titular, inspector de 

Resurse Umane si secretar Consiliul de Administratie si AGA; Responsabilitati: 
  -pe langa cele specifice functiei de consilier juridic: intocmirea documentelor 

necesare si operarea in carnetele de munca ale angajatilor; 

-intocmirea documentelor, conform cu normele de drept in vigoare, necesare 

pentru secretariatul Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a 

Actionarilor; 
- 2005-2006 : SC VOLTALIM SA Craiova -consilier juridic ; 

- 2006 -pana in prezent : SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 

OLTENIA SA -consilier juridic; 

 

~in aceeasi perioada :  

*Administrator Consiliul de Administratie :  

-SC DECORA SA Craiova (societate de constructii); 

-SC UNIVERS SA RAMNICU VALCEA(societate inchiriere spatii comerciale); 

-SC ALIMENTARA SA SLATINA (societate inchiriere spatii comerciale). 

*In raporturi de munca cu timp partial pana in anul 2010: 

-SC VOLTALIM SA Craiova (societate inchirieri spatii comerciale)-consilier 

juridic; 

-SC ELA NATTO SRL Craiova (societate de constructii) -consilier juridic; 

-SC GRUP ENERGY SRL Craiova (societate apartinand SC CEZ SA Craiova) -

consilier juridic si inspector Resurse Umane; 

-SC POCAVISO ORANGE SRL Craiova (societate apartinand ORANGE SA 

Romania) -consilier juridic si inspector Resurse Umane. 
 

Funcţia sau postul ocupat CONSILIER JURIDIC 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

R -reprezentarea intereselor societatii la diferite institutii de stat si private, precum 

si la instante judecatoresti; 

  -intocmirea documentelor in cauze din domeniul civil, domeniul penal, domeniul 

comercial si domeniul muncii pentru instantele judecatoresti; 

-intocmirea de contracte si a oricaror documente interne si externe, care necesita 

avizul consilierului juridic; 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SOCIETATEA DE INVESTITII OLTENIA S.A. CRAIOVA,  

STR. TUFANELE NR. 1, JUD. DOLJ 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

INVESTITII FINANCIARE PE PIATA DE CAPITAL 

Educaţie şi formare STIINTE JURIDICE : specializarea DREPT. 

 

Perioada 1990-1994 COLEGIUL„NICOLAE BALCESCU”(ACTUAL „CAROL I”) 

CRAIOVA; 

1994-1998 UNIVERSITATEA BUCURESTI -FACULTATEA DE DREPT 



Calificarea / diploma 

obţinută 

LICENTIAT IN STIINTE JURIDICE 

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

DREPT 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  

UNIVERSITATEA BUCURESTI 

Nivelul de clasificare a 

formei de învăţământ  

SUPERIOARA 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

Eficienta, flexibilitate, adaptabilitate, comportament adecvat la locul de munca 

fata de superiori, colegi, colaboratori si parteneri, capacitate de lucru in echipa, 

comunicare eficienta. 

Limba(i) maternă(e) ROMANA 

Limba(i) străină(e) 

cunoscute 
 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba ENGLEZA   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba FRANCEZA   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competente şi abilităţi 

sociale 

Sunt un spirit intreprinzator, sociabil si adaptabil la orice climat profesional, 

capacitate de a oferi asistenta si consultanta juridica, capacitate de analiza, sinteza 

si colaborare, capacitate de lucru in echipa si individual, loialitate, creativitate, 

initiativa, cunostinte temeinice teoretice si practice privind piata de capital, 

precum si privind interpretarea si aplicarea regulamentelor ASF Bucuresti. 
 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Certificat de inspector de Resurse Umane, eliberat de Ministerul Muncii -2002 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
Operare multifunctionala pentru scanare documente si alte functii 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

Operare Widows, MS -Office (Word, Excel, Power Point, Linux ) -atestat, 

utilizare internet : Legalis -C.H.Beck Romania, Curierul legislativ, Sintact -

legislatie, revista de Drept comercial -Lumina LEX, Revista Dreptul -Uniunea 

juristilor din Romania -Universul Juridic, Monitorul Oficial Romania, Buletinul 

insolventei -Oficiul Registrului Comertului;  
 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Certificat de absolvire a programului de instruire profesionala pentru procedura 

insolventei in noua legislatie aplicabila din 21.07.2006, eliberat de OK Service 

Corporation Bucuresti; 
 

Permis de conducere 1996 -CATEGORIA B  

 

 
 
DATA 
18.02.2019 


