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Informaţii personale  

Nume/Prenume  ROXANA-MIHAELA CATEA 

Adresă                                                 București, România 

Telefon   +40 741 336 400 

E-mail roxana.catea@yahoo.com 

Naționalitate română 

Data nașterii 27.11.1987 

 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Doctorand în specialitatea “Drept Comercial” 

 

Experiența profesională 

                                                    

Perioada 

 

                      Funcția sau 

postul ocupat 

           Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului  

 

 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat           

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Numele şi adresa 

angajatorului  

 

 

 

 

25.04.2013 - prezent 

 

Avocat colaborator 

 

Resposabilitățile mele curente implică reprezentare și asistență juridică în litigii cu profesioniști 

pentru clienți din industrii diferite, începând de la societăți de asigurare până la dezvoltatori 

imobiliari și personalități ale vieții publice din Romania. O mare parte din activitatea mea o aloc 

proiectelor privind litigiile de drept societar ai clienților pe care îi reprezint, sens în care menționez 

reprezentarea în dosare ce au ca obiect acțiuni în anularea hotărârilor adunărilor generale ale 

asociaților și acționarilor, acțiuni în excluderea asociatului sau acțiuni în atragerea răspunderii 

administratorilor unei societăți comerciale. 

În prezent, lucrez în cadrul departamentului de litigii, însă munca mea implică și o componentă de 

consultanță pentru clienți, ce include și redactarea memorandumurilor juridice și a rapoartelor de 

evaluare juridică (due diligence reports). 

Domeniile în care am reprezentat clienți sunt variate, începând de la litigii de drept societar, 

comercial, dreptul muncii, insolvență, litigii de contencios administrativ și executări silite. 

 S.C.A. Țuca Zbârcea & Asociații, Bld. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, 

et. 8, București, Sector 1 

 

 

16.11.2010 - 14.04.2013 

 

Avocat  

Am oferit asistență și reprezentare juridică în legătură cu probleme de drept societar și comercial, 

drept imobiliar și dreptul muncii. Am asistat diverse companii în fuziuni, achiziții, dizolvări și alte 

tranzacții. De asemenea, am reprezentat clienții în litigii din materia executărilor silite, anularea 

hotărârilor adunării generale a asociaților, ordonanțe de plată, concurență neloială și revendicări. În 

plus, am oferit consultanță cu privire la activitatea zilnică a unei societăți comercicale cu privire la 

probleme de mediu și de auorizații. Responsabilitățile mele au inclus și: 

 

- redactarea și revizuirea contractelor și a opiniilor juridice; 

- asistență în legătură cu tranzacții și rapoarte de evaluare juridică (due diligence); 

- reprezentări în instanță. 

E.Platis, C. Bazilescu în asociere cu Ernst&Young, Str. Dr. Felix nr. 63-69, Clădirea Premium 

Plaza, București, Sector 1 

 

 

 

 

Perioada 

 

15.07.2010 – 20.08.2010 
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Funcția sau postul ocupat            Jurist - internship 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Redactarea contractelor de ipotecă, opiniilor juridice asupra documentelor în baza cărora se 

constituiau garanțiile pentru o facilitate de credit, contracte de credit și acte adiționale la diverse 

tipuri de contracte de credit, operațiuni și alte proceduri legate de popriri. 

Numele şi adresa 

angajatorului  

 

BRD – Groupe Societe Generale, BRD Turn, Bld.Ion Mihalache nr. 1-7, București, Sector 1 

 

 

Perioada 01.07.2008 – 01.07.2010 

Funcția sau postul ocupat            

 

paralegal 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Responsabilitățile mele includeau redactarea alertelor legislative, cercetări de doctrină și 

jurisprudență pentru argumentarea litigiilor. Munca mea a fost efectuată în principal în domeniul 

dreptului societar și comercial, precum și dreptului muncii și arbitrajului. Am ținut legătura și am 

îndeplinit formalitățile necesare în fața autorităților publice și private și instanțele judecătorești. De 

asemenea, am redactat documente necesare pentru activitatea zilnică a unei societăți. 

Numele şi adresa 

angajatorului  

 

Pachiu si Asociatii, M-tii. Tatra Street nr. 4-10, București, Sector 1 

 

 

 

Educație și formare 

 

 

 

Perioada Martie 2012 – Noiembrie 2012 

Calificarea obținută   Avocat Definitiv ca urmare a absolvirii Institutului Național pentru Pregătirea și 

Perfecționarea Avocaților 

Disciplinele principale 

studiate  

  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 

 

Drept Civil și Drept Procesual Civil, Drept Penal și Drept Procesual Penal, Dreptul Uniunii 

Europene, Drept Social European 

 

 

Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților 

Perioada Ianuarie 2012 – Iunie 2012 

Calificarea obținută 

 

 

  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 

 

Diplomă în Drept Privat 

Program postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă - reglementări 

cuprinse în noul cod civil și noul cod de procedură civilă 

 

Facultatea de Drept, Universitatea București 

Perioada Octombrie 2011 – Iunie 2012 

Calificarea obținută 

 
Diplomă de master în Dreptul Uniunii Europene 

Disciplinele principale 

studiate  

 

Dreptul Uniunii Europene, Dreptul afacerilor, Dreptul social al Uniunii Europene, Drept financiar și 

Dreptul contractelor 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 

Facultatea de Drept, Universitatea București 

Perioada Octombrie 2010 – Iunie 2011 

Calificarea obținută 

 
  Diplomă de master în Dreptul Afacerilor 

Disciplinele principale 

studiate  

Dreptul afacerilor, dreptul contractelor internaționale, dreptul consumatorului 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 

Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” 
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Perioada Octombrie 2006 – Iunie 2010 

Calificarea obținută 

 
Diplomă de licență 

Disciplinele principale 

studiate  

 

Drept civil, drept penal, drept procesual civil și drept procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 

 

  Facultatea de Drept, Universitatea București 

 

 

Perioada Septembrie 2002 – Iunie 2006 

Calificarea obținută 

 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

Diplomă de liceu 

 

 Colegiul Național “Traian”, Drobeta Turnu Severin 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale  
 

Limba maternă 

 

 

Română (plus certificat Cambridge Advanced English - calificarea A) 

 

Limbi străine cunoscute    

Auto - evaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversație 

Discurs oral  

Engleză C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

Franceză B2 Utilizator 

independent 

C2 Utilizator 

experimentat 

B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

 (*)Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

Competențe și abilități 

sociale 

 

 

Leadership și aptitudini 

conexe (comunicare, 

discurs oral, project 

management)  

 

Absolventă a programului “Leaders for Justice” 2011 organizat de Konrad Adenauer Stiftung, ce a 

inclus traininguri și workshopuri pe teme ca discursul oral, luarea deciziilor, comunicare, project 

management și viziune și schimbare în sistemul de justiție din România. 

În urma acestui program, am devenit membru al asociației LiderJust și am colaborat la organizarea de 

întâlniri, conferințe, internship-uri și am susținut diverse training-uri în cadrul proiectului "Busolă în 

carieră". Prin acest proiect, LiderJust s-a adresat studenților și tinerilor profesioniști pentru a le oferi 

informații și aptitudinile necesare pentru orientarea în cariera lor în sistemul de justiție.  

Absolventă a programului Leadership Education 2010 organizat de asociația Leaders Romania 

 

Lucru în echipă, aptitudini 

organizaționale și 

interculturale 

 

Întrucât am lucrat în echipe diverse de-a lungul timpului, începând de la proiectele comune din 

timpul facultății și până la participările succesive la etapa internațională a concursului de pledoarii 

Balkan Case Challenge Law Moot Court, organizat de WUS Austria, in Iulie 2009 și Iulie 2010, m-

am concentrat pe aptitudinile mele interculturale și de lucru în echipă. 

Președinte al asociației GLOW (Girls Leading Our World) pe durata liceului 

Voluntar la Asociația pentru Protecția Femeii din România pe durata liceului 

 

Competențe și aptitudini IT Foarte bună cunoaștere a pachetului Microsoft Office,  

Certificat de aptitudini - Word&Excel, eliberat de Colegiul Național "Traian”  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Ambițioasă și competitivă 

 

 

 

Participant la conferința 'Noul Cod de Procedura la început de drum' București, aprilie 2013 

Participant la conferința 'Dreptul afacerilor. Lecțiile crizei: Adaptabilitate și Inovație' București, mai 

2012 

Participant la conferința 'HR and Payroll Forum' București, noiembrie 2011 

Participant la conferința 'Modificări ale Codului Muncii și Legea Dialogului Social', București, iunie 

2011 

Locul trei la Concursul de eseuri Integrare Europeană ținut cu ocazia Zilei Europei – 2006 

 

 


