
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  

 

  

 

Curriculum 

vitae  

Europass  

 

 

 

 

 

 

  

Informaţii 

personale 

 

Nume / Prenume Lazăr Elena 

E-mail(uri) Elena.lazar@drept.unibuc.ro  

  

Naționalitate(-tăţi) romănă 

  

Data naşterii 10.08.1987 

  

Sex F 

  

  

Experienţa 

profesională 

 

Perioada  Ianuarie 2017- prezent 

Funcția sau postul 

ocupat 

Expert, proiect Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and 
Stakeholders Cooperation, implementat de Asociatia Pro Refugiu cu sprijinul financiar 
al Programului Justitie al Uniunii Europene ( 2017 -2018) 

    Expert, proiect Training lawyers, prosecutors, judges to ensure better rights protection 
for migrants and refugees victims of human trafficking, implementat de Asociatia Pro 
Refugiu cu sprijinul financiar al Programului Justitie al Uniunii Europene (2019-2020) 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

-redactare handbookuri in domeniul protectiei victimelor traficului de persoane 

-sustinere traininguri pentru juristi/ personal administrativ implicat in domeniul traficului de 

fiinte umane 

- efectuare vizite de studiu si intocmire rapoarte 

 

Perioada 2019-prezent 

Funcția sau postul 

ocupat 
Lector universitar 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 

Bucureşti 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activități de cercetare în domeniul Dreptului internațional public și Organizații și Relații 

internaționale. 

-cursuri la disciplinele Organizații și Relații internaționale si Dreptul Internațional al protecției 

minorităților 

-seminare la disciplinele Drept internațional public  

-coordonare Concursuri studențești 

-supraveghere examene 

-secretariat catedra 

-participare comisii licenta/admitere/disertatii/doctorat 

 

Perioada 2016- 2019 

Funcția sau postul Asistent universitar  

mailto:Elena.lazar@drept.unibuc.ro
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ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 

Bucureşti  

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activități de cercetare în domeniul Dreptului internațional public și Organizații și Relații 

internaționale. 

-seminare la disciplinele Drept internațional public și Organizații și Relații internaționale 

-coordonare Concursuri studențești 

-supraveghere examene 

-secretariat catedra 

-participare comisii licenta/admitere/disertatii/doctorat 

 

Perioada  Februarie 2016 - prezent 

Funcția sau postul 

ocupat 
Avocat -Cabinet Avocat Lazar Elena 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Redactare plangeri CEDO 

- Litigii și consultanță în domeniul dreptului penal și execuțional penal 

- Litigii și consultanță în domeniul protecției datelor personale 

- Litigii și consultanță în domeniul proprietății intelectuale 

Perioada  

 

Septembrie 2015-  mai 2016 

Funcția sau postul 

ocupat 

Avocat, departament White Collar Crimes 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Deloitte Tax S.R.L., Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de Est, et. 2 și et. 3, Sector 1, 

București, România  

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

-  Litigii și consultanță în domeniul dreptului penal/procedurii penale, în particular al 

criminalițății economice 

- Redactare plangeri CEDO 

 

Perioada  

 

 

2011-2016 

 

 

Funcția sau postul 

ocupat 

Asistent de cercetare 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 

Bucureşti  

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

-Activități de cercetare în domeniul Dreptului internațional public și Organizații și Relații 

internaționale. 

-seminare la disciplinele Drept internațional public și Organizații și Relații internaționale 

-coordonare Concursuri studențești 

-supraveghere examene 

 

 

Perioada 

  

   Februarie 2013 - ianuarie 2014 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Avocat stagiar -In house lawyer 

Numele şi adresa 

angajatorului 
VP Holding, AFI Business Park Cotroceni, AFI Business 1, Etaj 6, Bulevardul General 

Vasile Milea, sector 6 București 
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Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

• Redactarea de documente cu caracter juridic - diverse tipuri de contracte, scrisori de 
angajament, împuterniciri, corespondenţă cu clientul, memo-uri pe diverse teme, adrese si 
cereri catre autoritati etc.; 

• Prezentări şi newslettere pe diverse teme ( retrocedari, dreptul la viata privata); 
• Transfer de întreprindere, conform Directivei referitoare la protecţia salariaţilor în cazul 

transferului de întreprindere - obligaţii şi drepturi ale angajatorilor şi salariaţilor, consultări 
şi informări ale reprezentaţilor salariaţilor, momentul şi efectele realizarii transferului etc.; 

• Redactarea de contracte individuale de muncă; 
• Redactarea de acte adiţionale la contracte individuale de muncă; 
• Redactarea de regulamente de ordine interioară ; 
• Redactarea de decizii de sancţionare disciplinară ; 
• Redactarea de fişe de post, obiective de performanţă, criterii de evaluare ; 

 

 

Perioada 

  

   Martie 2012 - octombrie 2014 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Editor juridic  

Numele şi adresa 

angajatorului 
Editura C.H. Beck, Calea Plevnei nr. 172, et. 3 și 4, sector 6, Bucureşti 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 

  

 

 
 

Formare profesională: 

 

 

 

 

-2018-sustinere si promovare examen avocat definitiv, Baroul 

Paris 

-2017- 2019 -program post-doctoral cu tema” Protectia lucratorilor 

in sistemul Conventional european” , coordonator Corneliu Liviu 

Popescu 

-2015-sustinere teza publica doctorat si obtinerea titlului de Doctor 

in Disciplina Dreptul European al Drepturilor Omului, 

coordonator profesor Corneliu Liviu Popescu 

- 2014, susţinut și promovat examen avocat definitiv (43 puncte, 

calificativ BINE) 

- 2012-2014, urmat cursuri Institutul Naţional de Pregătire și 

Perfecţionare a Avocaţilor 

- 2012,  admisa in cadrul Baroului Bucureşti, avocat stagiar 

- 2011,  prezent, Doctorand in cadrul Universităţii Bucureşti, 

Facultatea de Drept, in limba franceza, profesor coordonator- 

Liviu Popescu, domeniul - Drept european, Drepturile omului 

- 2011, acceptată la Consiliul UE, internship octombrie 2011, 

departament - Codecision, persoana contact - Kruch Michele 

- 2010 – 2011,  Master Drept privat aprofundat, in cadrul 

Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept, zi, buget 

-2010 – 2011,  Master profesional de Drept European şi 

internaţional al afacerilor M2, în cadrul Colegiului Juridic 

franco- român, Sorbona, Paris 

 -2009, stagiu Erasmus, Master1 ’Droit des affaires, la 

Universitatea Montpellier1, Franţa  

- 2009 -2010,  Master 1 „Droit europeen des affaires”, Sorbona, 

Paris 
 -2006-2010, cursuri licență, Facultatea de Drept, Universitatea 

Bucureşti, învăţământ de zi, buget 
  

 -2006-2009,  Colegiul Juridic franco - român, Sorbona, Paris 
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 -2002 – 2006, Colegiul Naţional Ion Luca Caragiale, Ploieşti,  

profil bilingv-engleza, cu atestat traducător limba engleză, 

obţinut cu media 10, medie bacalaureat 9.83 

 
 CURSURI SI ATESTATE: 

- 2017 atestat participare în programul ACTIONES, în 

colaborare cu EUI (European Institute of Law), Universitatea 

Uppsala (13,14 decembrie 

-2016-obtinere certificat de specializare in ocupatiile Manager 

de Proiect, Evaluator Proiecte si Expert Accesare fonduri 

structurale si de coeziune europene, acordat de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 

- 2016, participarea la seminarul ERA (European Academy of 

Law), "Provocări juridice specifice legate de frauda cu card 

de credit", Madrid (24 mai) 

- 2015, participarea la seminarul ERA, "Înțelegerea rolului 

Curții Europene de Justiție în materie penală", Trier (10 

octombrie) 

-2014,  participare la seminar ERA ( European Academy of Law)    

– „Probleme privind traficul de fiinţe umane la nivel 

european”,  Lisabona (3 aprilie) 

-2014, participare la seminar ERA)- „ Dreptul internaţional 

privat si noile regulamente”, Paris(27 octombrie) 

-2014,  participare la seminar ERA-  „Îmbunătăţirea condiţiile 

de detenţie la nivel european”, Trier(13 februarie) 

-2014,  participare la seminar ERA -  „ Curs de instruire privind 

conceptul de cybercrime si protecţia datelor personale la nivel 

european”, Trier (9 octombrie) 

-2013, participare la seminar ERA - „Probleme privind 

condiţiile de detenţie la nivel european”, Strasburg(14 

noiembrie) 
 -2012,  atestat traducător şi interpret limba franceză, acordat de 

Ministerul Justiţiei 
 - certificatul Cambridge Advanced, nivel B 
 - paşaportul lingvistic pentru limba engleză, nivel C2 

 - paşaportul lingvistic pentru limba franceză, nivel C1 
 - atestatul TEF, al Camerei de Comerţ Paris 

  

 
 PARTICIPĂRI LA COMPETIŢII: 

 - Judecător la proces simulat NILS, pe drept european, 2019 

-  Judecător la proces simulat ELSA, pe drept european, 2018 

- Judecător la proces simulat ELSA, pe drept internaţional 

public,  2014,2015, 2016, 2017 

- Trainer pentru echipa României, la Telders si Jessup, 

concursuri de drept internaţional public de procese simulate, in 

limba engleza.  

- Trainer pentru echipa României, clasata pe locul 18 din 26 ţări 

participante, la a 30-a ediţie (mai, 2014) a  renumitului concurs de 

procese simulate pe drept internaţional public „Charles 

Rousseau”, desfășurat la Montreal, Canada 
 -  Trainer pentru echipa României , clasată pe locul 10 din 24 ţări 

participante, la a 29-a ediţie (mai, 2013) la  renumitul concurs de 

procese simulate pe drept internaţional public „Charles 

Rousseau , București, Romania 

- Trainer pentru echipa României la concursul de procese 

simulate pe drepturile omului „ Rene Cassin” , ediţia 2012,  

Strasburg, Franţa 
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 - Participant  la concursul „Rene Cassin, pe drepturile omului”- 

2010, semifinale Strasbourg,Franța 

 - Participant la concursul „Balkan case challenge ” pe drept 

internaţional public -2009, finale, locul 2 , Viena, Austria 

 - Participant la  „Concursul de procese simulate pe drept civil”-

2008 (locul 1)- organizat de ELSA 
 - Participant  la „Concursul de simulate pe dreptul proprietăţii 

intelectuale” - 2008- organizat de ELSA 
 - Participant la concursul „Chase de tresor”- 2007, organizat de 

Ambasada Franţei la Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

APTITUDINI DE COMUNICARE ȘI REDACTARE: 

-secretar de Departament Drept Public, 2016-prezent 

-redactor la Revista Romana de Drept International, (RRDI)  

Journal of Law and Administrative Sciences (JOLAS), din anul  

- membru in Consiliul Scolii Doctorale, Facultatea de Drept,   

Universitatea Bucureşti, 2011-2015 

-   membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Drept, 

Universitatea Bucureşti ,  2008- 2009 

 - redactor juridic Editura CH Beck, Bucureşti 

-  coordonator echipe concursuri internaţionale 

 

 APTITUDINI ORGANIZATORICE: 

  - organizator concurs mootcoourt ediția 2020, ELMC (European 

Law Mootcourt), București, Facultatea de Drept 

- coordonator proiect „Practica judiciara” organizat prin ASD, 

martie 2009 

- responsabil departament Fundraising ASD (Asociaţia 

Studenţilor în Drept) 

-  membru în comisia de cazare a studenţilor în cămin, 2006-2009 

   -  responsabil de serie în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea 

din  Bucureşti , 2008- 2009 

   - reprezentant grupe Colegiu Juridic Franco - Român 2008-2009 

- director departament PR în cadru Asociaţiei Studenţilor în 

Drept,  2007-2008 

- Secretar general Asociaţia Studenţilor în  Drept,  2006-2008 

 

Limba(i) străină(e) Franceza, Engleza, Spaniola 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 
Exprimare scrisă 

Limba 
Franceza  

Foarte 

bine 

Foarte 

bine 
Foarte bine 

Foarte 

bine 
Foarte bine 

 
Engleza 

Foarte 

bine 

Foarte 

bine 
Foarte bine 

Foarte 

bine 
Foarte bine 

 
Spaniola 

Foarte 

bine 

Foarte 

bine 
Foarte bine Bine Foarte bine 

Competenţe şi 

cunoştinţe de utilizare 
Cunoştinţe în Word, Excel, Adobe Photo Shop, Power Point, navigare internet 
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a calculatorului 

Permis  de conducere Categoria B 

 


