
   Curriculum Vitae ENE MARILENA  
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ene Marilena 
  
    
  
  

  

  
  

  
  

  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector  
Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Public 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2014 – până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept (colaborator extern) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de seminar pentru disciplinele Drept Financiar Public şi Drept Fiscal 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceau, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de predare universitare 
  

Perioada 2008 - până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Avocat asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator activităţi de consultanţă în domeniul dreptului fiscal, al achiziţiilor publice, concesiunilor, 
parteneriatelor public-privat, precum şi în domeniul dreptului privat (fuziuni şi achiziţii societăţi, 
negociere achiziţii imobile, negociere contracte de închiriere imobile) 
 
Consultant în dosare de litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi arbitrale în domeniile de mai 
sus 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Profesională de Avocaţi cu Răspundere Limitată „Raţiu & Raţiu”, Str. Roma nr. 20, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Drept fiscal, drept financiar public, achiziţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat, drept 
administrativ, practica generala a dreptului comercial, comunicaţii electronice, drepturi reale, 
concurenţă 

  
Perioada August 2005 – Ianuarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Avocat asociat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator activităţi de consultanţă în domeniul dreptului fiscal, drept administrativ, practica 

generala a dreptului comercial, comunicaţii electronice, drepturi reale, concurenţă 
Coordonator activitati de litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi arbitrale 

Numele şi adresa angajatorului Societatea civilă de avocaţi „Drinceanu, Ene & Asociatii”, Str. Dr. N. Staicovici nr. 14, sector 5, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Drept fiscal, dreptul proprietăţii intelectuale, practica generala a dreptului comercial, comunicaţii 
electronice, concurenţă, drept administrativ 

  
Perioada August 2003 – Iulie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Avocat asociat 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator activităţi de consultanţă în domeniul dreptului fiscal, drept administrativ, practica 
generala a dreptului comercial, comunicaţii electronice, drepturi reale, concurenţă 

Numele şi adresa angajatorului Societatea civila de avocaţi „Sova, Ratiu & Asociatii”, Str. Louis Blanc nr. 19A, sector 1, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Drept fiscal si financiar, dreptul proprietăţii intelectuale, practica generala a dreptului comercial, 

comunicaţii electronice, concurenţă 
  

Perioada ianuarie 2001 – Iulie 2003 
Funcţia sau postul ocupat Avocat colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de consultanţă, asistenta şi reprezentare juridică  
Numele şi adresa angajatorului Societatea civila de avocaţi „Șova, Ratiu & Asociații”, Str. Louis Blanc nr. 19A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Drept fiscal si financiar, dreptul proprietăţii intelectuale, practica generala a dreptului comercial, 
comunicaţii electronice, concurenţă 

  

Educaţie şi formare 
 

PREGATIRE ACADEMICA 
 

Perioada 2014 - 2017 
Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale, proiectul de cercetare doctorală „Politici şi instrumente fiscal-bugetare în 

contextul bunei guvernări. Rolul taxei pe valoarea adăugată” 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Ştiinţe Administrative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative   

  
Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare seminar doctoral 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept fiscal european 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Vienna University of Economics and Business Administration, Institute for Austrian and 
International Tax Law 
University of Leiden, International Tax Center 
Uppsala Universitet 
 

Perioada 09 – 11 Noiembrie 2015 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs doctoral 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

European Integration & Europeization Process 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul European de Studii Internaţionale 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

  
Perioada 2013 - 2016 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Finanţe Publice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Finanţe Publice, Microeconomie, Monedă, Macroeconomie, Matematici aplicate în finanţe, 
Contabilitate, Marketing, Statistică, Management general al firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci şi 
Burse de Valori 

Perioada 2009-2011 
Calificarea / diploma obţinută Masters of Law, LLM în Drept Fiscal Internaţional (Postgraduate Program in International Tax Law) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Principii de drept fiscal în anumite sisteme de drept (Drept fiscal austriac, Drept fiscal german, 
Drept fiscal în ţările nordice, Drept fiscal francez, Drept fiscal elveţian, Drept fiscal american, 
Drept fiscal indian) 

- Drept fiscal comparativ 
- Dreptul fiscal în Uniunea Europeană (Cadrul legal şi instituţional , Politici fiscale în UE, 
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Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, Taxa pe valoarea adăugată) 
- Dreptul Convenţiilor Internaţionale în domeniul fiscalităţii (Principiile Convenţiilor de evitare a 

dublei impuneri, Negocierea Convenţiilor  de evitare a dublei impuneri, Preţurile de transfer, 
Dubla Rezidenţă) 

- Măsurile împotriva evitarea impunerii (Aspecte de drept comparat privind reglementările 
aplicabile societăţilor controlate din străinătate, Reglementările specifice din Statele Unite ale 
Americii, Conceptul de abuz în dreptul fiscal european) 

- Strategii şi planificare fiscală internaţională 
- Politici fiscale internaţionale 
- Reglementările IAS şi IFRS 
- Dreptul societăţii europene 
- Dreptul internațional al asigurărilor sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Vienna University of Economics and Business Administration  
 

  
Perioada Iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului “Summer Course on European Taxation Law” 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept fiscal european 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academy of European Law Trier 
 

  
Perioada Iulie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului “English Legal Methods Summer School " 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
- Drept civil anglo-saxon 
- Dreptul societatilor comerciale  
- Dreptul fiscal si financiar 
- Drept international privat 
- Dreptul comertului international 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Cambridge  

  
Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în studii juridice 
Lucrare de diploma „Fiscalitatea indirectă aplicabilă societăţilor comerciale”, coordonator Prof. 
univ. dr. Dan Drosu Şaguna 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil 
Drept comercial 
Drept constituţional şi instituţii politice 
Drept administrativ 
Drept financiar si fiscal 
Drept penal 
Dreptul concurentei 
Drept procesual civil 
Drept procesual penal 
Drept internaţional public 
Drept internațional privat 
Dreptul comerțului internațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti 

 ATESTATE/CERTIFICARI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA 

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / Expert/Specialist în Parteneriat Public-Privat 
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competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
PPP Research Center S.R.L. 

  
Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Doctus S.R.L. 

  
Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Doctus S.R.L. 

  
Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Expert accesare fonduri structurale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Doctus S.R.L. 

  
Perioada Ianuarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul “Cum se finanteaza proiecte din Fondurile Structurale 2007-
2013” 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislația naţională şi europeană aplicabilă fondurilor structurale pentru perioada de programare 
2007-2013 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Roman de Training 
 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului “Proprietatea Intelectuală în practică. Aplicarea procedurilor 
de mediere litigiilor legate de mărci comerciale” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Dreptul proprietatii intelectuale 
- Solutionarea alternativa a disputelor 
- Procedura de mediere  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Română de Drept pentru Dezvoltare IDLO Alumini  

  
Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de instruire profesională in Proprietate Industrială 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
- Brevetul de inventie 
- Dreptul marcilor si al indicatiilor geografice 
- Desene si modele industriale 
- Topografia circuitelor integrate 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
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/ furnizorului de formare 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba italiana  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă şi abilităţi de comunicare, obţinute ca urmare a experienţei de coordonare a 
numeroase echipe de proiect 

- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin interacţiunea cu persoane de alte 
naţionalităţi în cadrul activităţilor profesionale 

-  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilităţi de leadership, spirit organizatoric şi experienţă solidă în managementul de proiect şi de 
echipe, obţinute prin coordonarea a numeroase echipe de proiect 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™), 
dobândită în cadrul activităţilor profesionale 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Abilităţi de negociere şi reprezentare, dobândite în cadrul activităţilor profesionale 
- Abilităţi de comunicare publică, dobândite în cadrul activităţilor profesionale 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 
 

15.01.2019 
 

Marilena Ene 
 


