Alexandra Weisman
36 ani, București, căsătorită

Telefon mobil: +4 0745617613
Email: alexandra.weisman@weisman.ro
Website: www.weisman.ro

Obiective

Obiectivul general: Construirea relatiilor profesionale de succes, bazate pe
calitate, seriozitate, responsabilitate şi respect.
Obiectivul concret: Satisfactia beneficiarului serviciilor juridice, prin protejarea
intereselor acestuia.

Experiență
profesională

Avocat stagiar
Februarie 2008 – Martie 2010
Avocat titular al „Alexandra Weisman” – Cabinet de Avocat, București,
România (www.weisman.ro)
Mai 2010 – prezent
Domenii de practică și interes: consultanță juridică, litigii, arbitraj și
soluționare alternativă a diferendelor în domenii juridice precum: dreptul
civil, comercial, familiei, muncii, al sănătății și medical, administrativ,
mediului, financiar și fiscal, bancar, dreptul proprietății intelectuale și
industriale, al imigrației și obținerii cetățeniei române, internaționa l.
Colaborări exclusive ale „Alexandra Weisman” – Cabinet de Avocat, prin av.
Alexandra Weisman:
1. S.C. BCR LEASING IFN S.A., societate membră a Grupului ERSTE,
București, România (Full time)
Mai 2012 – Iulie 2012
Poziție: Legal Adviser.
Activități profesionale:
• oferirea suportului legal zilnic,
• participarea la negocieri contractuale,
• emiterea de opinii juridice,
• asistență juridică
în domeniile:
- bancar
- leasing,
- protecţia consumatorului,
- protecţia şi transferului de date cu caracter personal,
- confidențialitate și secretul comercial
• revizuirea, analizarea şi redactarea de documente corporatiste,
• revizuirea, analizarea și redactarea de contracte, în special a celor de: vânzare,
locaţiune, împrumut, leasing, garanție, confidențialitate, cesiune, preluare de
datorie, prestări servicii, etc.
2. S.C.A. FENECHIU SAVU & ASOCIAȚII, București, România (Full time)
Septembrie 2011- Mai 2012
Poziție: Avocat Coordonator Departament Litigii și Arbitraj.
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Activități profesionale:
1) acordarea consultanţei juridice în legătură cu: tranzacţii comerciale, revizuirea,
analizarea şi redactarea de documente corporatiste, contracte, emiterea de opinii
juridice, acordarea de asistenţă juridică în legătură cu persoane fizice si juridice şi
cu acte sau fapte de natură comercială, cu naşterea, modificarea şi stingerea
raporturilor juridice comerciale, precum şi consilierea clienţilor în vederea
înţelegerii corecte a dispoziiilor legale, prevenirii apariţiei şi gestionării litigiilor.
Consultanţa juridică practicată vizează, preponderent, problematici de drept legate
de: dreptul societar şi comercial, domeniul bancar şi de leasing, dreptul de
proprietate şi dezmembrămintele acestuia, recuperarea creanţelor, naşterea,
modificarea şi încetarea raporturilor de muncă, concedieri, încălcarea contractului
de muncă şi/sau a legislaţiei muncii, constituirea de garanții personale şi reale,
înscrieri şi notări de drepturi în Cartea Funciară, încălcarea drepturilor omului (în
special a dreptului la imagine), răspunderea contractuală a persoanei fizice şi a
persoanei juridice, a asociaţilor / administratorilor societăţii supuse procedurii
insolvenţei, răspunderea civilă delictuală, răspunderea contravenţională,
răspunderea penală a persoanelor fizice şi juridice, malpraxis, etc.;
2) gestionarea litigiilor în faţa instanţelor ordinare în domeniile:
• drept civil – răspunderea contractuală, răspunderea civilă delictuală,
revendicarea imobiliară, retrocedarea în baza legilor speciale (Legea nr. 18/1991,
Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005), exproprieri,
uzucapiune imobiliară, acțiuni relative la constatarea existenței dreptului de
servitute sau a altor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, înscrieri și
notări de drepturi în Cartea Funciară, simulație, răspunderea pentru vicii ascunse
ale bunurilor vândute, în cadrul acțiunilor redhibitorii și estimatorii, acțiuni relative
la încălcarea drepturilor omului (în special a dreptului la imagine), malpraxis, etc.;
• dreptul familiei – divorț, partaj, încredințare minori, etc.;
• drept comercial - răspunderea contractuală, recuperarea de creanţe, insolvenţă,
răspunderea personală a administratorului / asociaţilor societăţii în insolvenţă,
ordonanţa de plată, somaţia de plată, obţinerea de titluri executorii, etc.;
• drept internaţional – acţiuni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.)
privitoare la încălcarea drepturilor omului;
• dreptul muncii - acţiuni legate de încălcarea contractelor de muncă şi a legislaţiei
muncii;
• drept financiar şi fiscal – acţiuni legate de răspunderea fiscală, angajată la
inițiativa Gărzii Financiar ori Autorității Naționale pentru Administrare Fiscală
(A.N.A.F.) sau direcțiilor din cadrul acesteia;
• drept administrativ (contencios) – protecţia drepturilor sociale, răspunderea
contravenţională angajată în urma deciziilor sau proceselor-verbale de constatare
și sancționare a contravențiilor emise de Consiliului Concurenţei, Consiliul
Național al Audiovizualului (C.N.A.), Autoritea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor (A.N.P.C.) și direcțiile din subordine, de Garda Financiară, de
Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (A.N.A.F.) sau direcțiile din
cadrul acesteia, de Comisia Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România (C.N.A.D.N.R.), de Poliția Rutieră, precum şi de alte autorităţi ale
administraţiei publice sau instituții publice;
3) soluţionarea diferendelor pe cale amiabilă (în special prin negociere urmată de
încheierea tranzacțiilor judiciare și/sau extrajudiciare, prin conciliere directă sau
prin mediere).
3. CMS CAMERON McKENNA, București, România (Full time)
Februarie 2008 – Iunie 2011
Poziție: Junior Lawyer (Feb. 2008 – Mar. 2010); Associate Lawyer (Mar. 2010 –
Iun. 2011).
Activități profesionale:
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1) acordarea consultanţei juridice în legătură cu: dreptul de proprietate şi chestiuni
legate de bunurile imobile, răspunderea contractuală, a persoanei juridice, a
asociaţilor / administratorilor societăţii supuse procedurii insolvenţei, răspunderea
civilă delictuală, contravenţională, răspunderea penală a persoanelor fizice şi
juridice;
2) noiembrie 2009 – aprilie 2010: consultanţă juridică oferită firmei S.C. Nestlé
Romania S.R.L., din poziția de avocat in-house (full time). Activităţile juridice
principale priveau:
• oferirea suportului legal zilnic,
• participarea la negocieri contractuale,
• consultanţă juridică în domeniile:
- alimentar,
- privind protecţia copilului,
- transportului,
- publicităţii şi mass-mediei,
- protecţiei consumatorului,
- protecţiei şi transferului de date cu caracter personal,
- sponsorizării şi mecenatului;
• redactarea şi revizuirea contractelor precum cele de: vânzare-cumpărare,
schimb, locaţiune, comodat, depozit, sponsorizare, mecenat, publicitate, transport,
distribuţie, furnizare, barter, etc.;
3)

gestionarea

litigiilor

în

faţa

instanţelor

ordinare

în

domeniile:

• drept comercial - recuperarea de creanţe, răspunderea contractuală, insolvenţă,
răspunderea personală a administratorului / asociaţilor societăţii în insolvenţă,
ordonanţa de plată, somaţia de plată, obţinerea de titluri executorii, etc.;
• drept civil - revendicarea imobiliară, retrocedarea în baza legilor speciale (Legea
nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005), notarea
drepturilor de carte funciară, recunoaşterea dreptului de servitute, etc.;
• drept internaţional: acţiuni la C.E.D.O. privitoare la încălcarea drepturilor omului;
• dreptul muncii - acţiuni legate de încălcarea contractelor de muncă şi a legislaţiei
muncii;
• drept financiar şi fiscal – acţiuni legate de răspunderea fiscală;
• drept administrativ – acţiuni în legătură cu protecţia drepturilor sociale, cu
răspunderea contravenţională angajată în urma deciziilor Consiliului Concurenţei,
ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice;
• drept penal – infracţiuni economice, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de
fals şi de piaţă de capital.
4) gestionarea cauzelor de arbitraj comercial din faţa Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, şi de arbitraj
internaţional în faţa Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor relative
la Investiţii (ICSID).
5) soluţionarea diferendelor pe cale amiabilă (în special prin mediere).

Apartenență

Studii

- Membră a Uniunii Naționale a Barourilor din România – Baroul București;
- Membră a Camerei de Comerț și Industrie România-Israel;
- Membră a Forumului „B’Nai B’Rith „Dr. David Moses Rosen”, România.
Universitatea din București - Facultatea de Drept
Specializare: drept
2003 – 2007
Universitatea "Titu Maiorescu" , București
Master în Medierea Conflictelor în Drept
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2008 - 2009
Colegiul Național „Decebal”, Deva
Studii liceale
1999 – 2003
Școala Generală Nr. 1, Deva
Studii gimnaziale
1996 – 1999
Liceul de Muzică și Arte Plastice, Deva (clasele I – IV : secţia pian)
Studii primare
1992 – 1996

Cunoștințe
computer

- Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook);
- Editare imagini fotografice (Adobe Photoshop);
- Editare imagini video (ULead Video Studio);
- Operare Internet;
- Creare şi editare website.

Limbi
cunoscute

•
•
•
•

Certificări

- Inspector Resurse Umane – Certificat atestat de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale și de Ministerul Educației din România;
- Certificat St. George College London de atestare a cunoasterii limbii engleze;
- Atestat de cunoastere a limbii franceze, eliberat de Universitatea București Facultatea de Drept;
- Atestat de cunoastere a limbii spaniole, eliberat de Ministerul Educaţiei, Spania,
prin Institutul Cervantes, Bucureşti;
- Atestat de practică de specialitate la Societatea Civilă de Avocaţi CDGS,
Bucureşti (2006);
- Atestat de practică de specialitate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
(2005, 2006);
- Atestat de practică pentru activitate notarială, Deva (2005).

Premii

Română (limbă maternă);
Engleză (avansat);
Franceză (avansat);
Spaniolă (avansat);

- Locul al IV-lea în clasamentul pe vorbitori A oferit de ARDOR în cadrul
Competiţiei Judeţene de Dezbateri Academice Karl Popper, tabăra Brad (2000);
- Menţiune oferită de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara în cadrul
Olimpiadei de Limba şi Literatura Română, etapa judeţeană (1999);
- Premiul al II-lea la Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală (pian), Deva
(1992);

Distincții

- Dedicarea paginii de profil pe www.juridice.ro, website juridic pentru profesioniști
(http://www.juridice.ro/alexandra-weisman);
- Biografie publicată în Hubners Who is Who – Enciclopedia Personalităţilor din
România, Ediţia a VI-a, 2011;
- Biografie publicată în Hubners Who is Who – Enciclopedia Personalităţilor din
România, Ediţia a V-a, 2010;
- Colegiul Naţional „Decebal” Deva - pentru contribuţia la activitatea artistică şi
rezultate bune la învăţătură (2000 - 2001);

Publicații

- Articolul „Contestație filiație sau tăgadă paternitate? Studiu de caz”, 21.11.2019,
www.juridice.ro;
- Articolul „Consfințirea înțelegerii părților din acordul de mediere de către instanța
de judecată, în lipsa consimțământului tuturor părților”, 16.04.2015,
www.juridice.ro;
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- Articolul „Cererea privind exercitarea autorității părintești asupra minorului
exclusiv de către unul dintre părinți” – 12.08.2013, www.juridice.ro;
- Articolul „Îndreptarea hotărârilor judecătorești în noul Cod de procedură civilă” –
06.08.2013, www.juridice.ro;
- Articolul „Noua procedură a ordonanței de plată” – 29.07.2013, www.juridice.ro;
- Articolul „Despre oportunitatea exercitării acţiunii civile in cadrul procesului penal"
- 13.09.2010, Revista de Note si Studii Juridice, publicaţie online de informare
juridică pentru profesionişti, găzduită de website-ul www.juridice.ro.
- Articolul „Interest rates on consumer loans reassessed in Romania" - 23.08.2010,
Law-Now Romania (www.law-now.com, website-ul CMS Cameron McKenna
pentru informaţii juridice adresate clienţilor şi profesioniştilor în drept);
- Articolul „New legislation on consumer credit agreements in Romania" 03.08.2010, Law-Now Romania (www.law-now.com, website-ul CMS Cameron
McKenna pentru informaţii juridice adresate clienţilor şi profesioniştilor în drept);
- Articolul „Posibilitatea schimbării ordinii de distribuţie a creanţelor în cadrul
procedurii insolvenţei, prin convenţia creditorilor” – revista de drept "Curierul
Judiciar", nr. 1/2010;
- Articolul „Noi tendinţe în sistemul juridic românesc” – 31.12.2009, Revista de
Note şi Studii Juridice, publicaţie online de informare juridică pentru profesionişti,
găzduită de website-ul www.juridice.ro;

Apariții
media
Participări la
seminarii,
colocvii,
cursuri şi
dezbateri

- Participarea ca invitat la Emisiunea „Avocatul Casei”, cu tema „Actele de
stare civilă ale românilor din străinătate”, organizată de Radio România
Internațional (RRI), prezentată de reputatul Jurnalist, doamna Ioana Nițescu și
difuzată pe Canalul 2 al RRI începând cu data de 13.11.2020.
- Conferință organizată de New Strategy Center – „Contrabanda, contrafacerea,
pirateria. Riscuri la adresa securităţii naţionale” – 20.04.2016;
- Dezbatere organizată de I.N.P.P.A., moderată de avocat lector universitar dr.
Petruț Ciobanu și de invitat avocat Mihnea Stoica, prodecan al Baroului București
– „Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a
avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – Partea a IV-a. Infracțiuni în
competență comună” – 14.04.2016;
- Dezbatere organizată de I.N.P.P.A., moderată de avocat lector universitar dr.
Claudiu Dinu și de invitat executor judecătoresc Bogdan Dumitrache – „Aspecte
dificile în materie de carte funciară. Partea a II-a” – 31.03.2016;
- Curs organizat de Baroul București, susținut de Consilier avocat dr. FriedmannNicolescu Iosif – „Aspecte teoretico-practice de administrare a probatoriului în fața
instanțelor de judecată” – 17 decembrie 2015;
- Curs organizat de Baroul București, susținut de Consilier avocat dr. FriedmannNicolescu Iosif - „Justiția Constituțională în România” – 03 decembrie 2015;
- Curs organizat de Baroul București, susținut de Prof. univ. dr. Fuerea Augustin „Aplicarea Dreptului U.E. în exercitarea profesiei de avocat” – 20 noiembrie 2015;
- Colocviul Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar – România
„Managementul Crizelor Bancare. Insolvența și Falimentul” – București, 3 – 5
aprilie 2014;
- Colocviul Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar – România
„Preocupări în domeniul financiar-bancar în contextul modificărilor survenite la
nivel european”, București, 12 – 13 aprilie 2013;
- Conferința Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților „Raporturile și
Comunicarea Avocat-Client. Avocatura: diligență sau rezultat? De la practica
legală la infracțiune”, București, 20.02.2012.
- Conferința Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților „Persoana fizică și
familia în reglementarea Noului Cod Civil”, București, 12.12.2011 – participare ca
lector și prezentarea temei „Ocrotirea persoanei fizice”;
- Curs „Drept funciar. Acţiuni privind nulitatea absolută a actelor (titluri de
proprietate), în materia fondului funciar", organizat de Baroul Bucureşti, pregătit
de Av. Prof. Univ. Dr. Florin Scrieciu (11.04.2011);
- Colocviu „Green. The Future of Energy", pregătit de Loredana Mihăilescu, Marius
Petroiu, Florin Duţu - Avocaţi Asociaţi Seniori şi Valentina Pârvu - Avocat
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Asociat, CMS Cameron McKenna Bucureşti (29 octombrie 2010);
- Training „Common Law Legal Concepts, an Overview - Trusts", organizat de Ben
Lenihan, Avocat Asociat, CMS Cameron McKenna Bucureşti (29 octombrie
2010);
- Workshop „Client Relationship Management”, organizat de Jenny Hallat,
Business Development Manager, CMS Cameron McKenna Londra (05 octombrie
2010);
- Colocviu „Recent amendments to Romanian Competition Law”, pregătit de Irina
Coman - Kund, Avocat, CMS Cameron McKenna Bucureşti (17 septembrie
2010);
- Videoconferinţă „Mediation & Negociation”, pregătit de Eileen Caroll, Deputy
Chief Executive C.E.D.R. (Centre for Effective Dispute Resolution London, U.K.),
în colaborare cu CMS Cameron McKenna Londra şi Bucureşti (16 iulie 2010);
- Colocviu „Trademark law – An overview of recent amendments”, pregătit de
Valentina Pârvu, Avocat Asociat, CMS Cameron McKenna Bucureşti (02 iulie
2010);
- Colocviu „Legal opinions”, pregătit de Simon Dayes şi Selena Volciuc – Ionescu,
Avocat Partener, respectiv Avocat Asociat Senior, CMS Cameron McKenna
Bucureşti (18 iunie 2010);
- Training „Pitching to Win” despre atragerea clientelei profesionale, organizat de
Damian Taylor, Șef Departament New Business, CMS Cameron McKenna
Londra (15 iunie 2010);
- Seminar Internaţional „Aspecte actuale ale legislaţiei europene privind procedura
civilă şi vânzarea internaţională a mărfurilor (CISG)”, organizat de Baroul
Bucureşti, în colaborare cu Prof. Dr. Bernd Reinmueller şi Prof. Dr. Burghard
Piltz (05 iunie 2010);
- Colocviu „The A.N.P.C. strikes back: new draft emergency ordinance on
consumer loans”, pregătit de Florin Duţu, Avocat Asociat Senior, CMS Cameron
McKenna Bucureşti (04 iunie 2010);
- Colocviu „Public - Private Partnership”, pregătit de Robert Gray, Avocat Partener,
CMS Cameron McKenna Londra (28 mai 2010);
- Colocviu „Procedural abuse – to sue or not to sue”, pregătit de Horia Drăghici,
Avocat Asociat, CMS Cameron McKenna Bucureşti (21 mai 2010);
- Training IT „Desktop Refresh – PDF manipulation and document comparison”,
organizat de Ben Wightwick, IT Business Analyst, CMS Cameron McKenna
Londra (10 februarie 2010);
- Training IT „Desktop Refresh – Matter Centricity”, organizat de Ben Wightwick, IT
Business Analyst, CMS Cameron McKenna Londra (10 februarie 2010);
- Training IT „Desktop Refresh – Improved Search and full text indexing”, organizat
de Ben Wightwick, IT Business Analyst, CMS Cameron McKenna Londra (10
februarie 2010);
- Training IT „Desktop Refresh – Electronic Email Management”, organizat de Ben
Wightwick, IT Business Analyst, CMS Cameron McKenna Londra (10 februarie
2010);
- Training „English Legal Writing and Drafting”, organizat de Prof. Sue Codrington,
colaborator CMS Cameron McKenna Londra (20 octombrie 2009);
- Training IT „Desktop Refresh”, organizat de Ben Wightwick, IT Business Analyst,
CMS Cameron McKenna Londra (23 septembrie 2009);
- Training IT „Excel, Power Point and Word Best Practice”, organizat de Colin
Hooker, International IT Trainer, CMS Cameron McKenna Londra (24 iunie
2009);
- Seminar de Gramatică a Limbii Engleze, organizat de Barnaby Harward,
Translator, CMS Cameron McKenna Londra (23 ianuarie 2009);
- Training „English Legal Writing and Drafting”, organizat de Prof. Sue Codrington,
colaborator CMS Cameron McKenna Londra (02 decembrie 2008);
- Training IT „Hummingbird (DM5), SPARK Umbrella, CEE Legal numbering (Word
Styles), MS EXCEL 2000, Outlook, Delta View”, organizat de Colin Hooker,
International IT Trainer, CMS Cameron McKenna Londra (23 – 26 iunie 2008);

Recomandări

• Scrisoare de recomandare din partea d-nei Oana Teodorescu, Sef Serviciu
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și feed-backuri

Juridic și Metodologie din cadrul S.C. BCR LEASING IFN S.A., societate
membră a Grupului Erste;
• Scrisoare de recomandare din partea Av. Gabriel Sidere, Managing Partner
CMS Cameron McKenna, biroul din București și conducătorul departamentului
Dispute Resolution;
• Recomandări din partea partenerilor de business, oferite prin intermediul
website-ului www.linkedin.com;
• Recomandare din partea Av. Alexandra Radu, Associate Lawyer CMS Cameron
McKenna, biroul din București;
• Feedback-uri oferite de angajații firmei Nestlé, beneficiari ai serviciilor juridice
oferite in-house;
• Recomandare din partea Av. Andrei Săvescu, Content Coordinator al websiteului www.juridice.ro;

Hobby-uri

Muzică (inclusiv cântatul la pian), călătorii, activități creative.
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