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Curriculum vitae  
Europass  

  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume LAZAR (POTECARU) ALICE-CAMELIA 

Adresa Bucureşti, Şoseaua Nordului nr. 64B 

Telefon 0040 721110011   

E-mail cameliapotecaru@yahoo.com 

Cetăţenia  română 

Data naşterii  12 noiembrie 1979 

Sex  feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat jurist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi ▪ Reprezentarea firmei în faţa autorităţilor competente; 

▪ Analiza documentelor; 

▪ Întocmirea documentelor juridice şi susţinerea acestora în faţa instanţelor de 

judecată competente. 

Numele şi adresa angajatorului SC ILCOR AUTO ECO SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestări servicii 

  

Perioada 2002-2008 

Funcţia sau postul ocupat jurist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi ▪ Reprezentarea firmei în faţa autorităţilor competenţe; 

▪ Analiza documentelor; 

▪ Întocmirea documentelor juridice şi susţinerea acestora în faţa instanţelor de 

judecată competente. 

Numele şi adresa angajatorului  SC VIF2000SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Domeniul agricol 
  

  

Perioada Aprilie 2009 

Funcţia sau postul ocupat VOLUNTAR 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Implicarea activă în viaţa comunităţii 
Iniţierea de programe de prevenire a consumului de droguri  
Informare, educare, comunicare-sensibilizare, constientizare şi dezvoltare de 
abilităţi 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Antidrog 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Voluntariat 
  

Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat AVOCAT DEFINITIV 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Membru al Baroului  
Membru în UNIUNEA BAROURILOR DIN ROMANIA- Baroul Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului Strada Academiei, nr. 4-6,sector 3 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate AVOCAT(suspendat) 
  

 

 
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice 
Specializarea: drept 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept penal/civil 
Drept procesual penal/civil 
Drept comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANĂ - Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 5 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – diplomă de master cu specializarea „Dreptul afacerilor” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Politici economice europene 
Managementul firmelor 
Dreptul societăţilor comerciale 
Dreptul fiscal 
Asigurări şi garanţii comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”’ Bucureşti – Facultatea de 
Ştiinte Juridice şi Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 6 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – diplomă de master cu specializarea „Integrare Europeană” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul programelor comunitare 
Teoria negocierilor internaţionale 
Sisteme constituţionale europene 
Drept internaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”’ Bucureşti - Facultatea de 
Ştiinte Juridice şi Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 6 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – diplomă de master cu specializarea „Marketing şi Negocieri în 
Afaceri ” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Euromarketing 
Studii de securitate 
Teoria negocierilor internaţionale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”’ Bucureşti - Facultatea de 
Ştiinte Juridice şi Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 6 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – diplomă de master cu specializarea „Managementul Afacerilor 
în Turism ” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Problemele contemporane ale dreptului comertului internaţional 
Dreptul comunitar al afacerilor  
Dreptul concurenţei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”’ Bucureşti - Facultatea de 
Ştiinte Juridice şi Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 6 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Mediator 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Teoria și analiza conflictelor 
Rezolvarea alternativă a conflictelor 

Teoria și practica medierii 

Procesul de mediere. Pregătirea și conducerea ședinței de mediere 
Etica mediatorului 

Organizarea activității mediatorului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CONSILIUL DE MEDIERE, MEDIEREA.ro 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

COR 243202 
 

  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de pregătire practică în domeniul armelor şi muniţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clubul Sportiv de Tir Sortico, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Engleza  B2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă: experienţa de lucru cu grupe mai mari sau mai mici de oameni 
datorită specificului profesiei. 

Comunicare: dobândită pe parcursul anilor și studiul cursurilor de specialitate. 
Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită schimbărilor legislative am dobândit 
abilitatea de argumentare şi soluţionare a situaţiilor nou intervenite în aria 
ocupaţională pe care o am. 

  

  Competenţe şi aptitudini tehnice  Experienţa în domeniul managementului de proiect şi a echipei. 
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Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe Microsoft Windows, MSt Windows XP, MS Office, dobândite prin 
studiu individual şi la locul de muncă 

    Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: cititul, spectacolele de teatru, protecţia mediului şi activităţi în aer 
liber 

Permis de conducere Categoriile B din anul 1999 
  

 
 


