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INFORMAŢII PERSONALE  

 
Nume, prenume: BOGORIN OCEANU ALINA- RAMONA 

Adresa: Bucureşti  

Telefon:   0724.193.438  

Adresă de e-mail:  alinaoceanu@gmail.com  

Data naşterii: 

Stare civilă: 

Naţionalitatea: 

 18.06.1985 

 Căsătorită 

 Română  

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

2013- prezent Avocat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Cabinet Individual de Av. Alina Bogorin Oceanu 
 
 
- Asistenta juridică și reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată în 

divese litigii privind dreptul muncii, insolvența societăților; 
- Elaborarea și revizuirea de contracte (vânzare, antrepriză, prestări servicii); 
- Elaborare opinii legale în aspecte privind dreptul muncii, drept civil; 
- Participare la elaborarea rapoartelor de due- dilligence privind achiziția unor 

companii sau terenuri; 
- Asistență juridica și reprezentare în procedura fuziunii unor companii; 
- Asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor în fata Oficiului de Stat pentru  

Invenţii şi Mărci în vederea înregistrării unor mărci; 
- Asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată în 

litigii având ca obiect pronunţarea nulităţii anumitor clauze abuzive, în temeiul  
Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori; 

- Asistenţă juridică şi reprezentarea în  faţa instanţelor de judecată  în cadrul a 
diferite litigii privind executarea contractelor de leasing. 
 

2008- 2013 Avocat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

SCA „Pană, Vaida şi Asociaţii” 
Bucureşti 

 
- Redactarea de opinii legale cu privire la alegerea procedurii optime de 

recuperare a debitelor, raportat la documentaţia furnizată de client; 
- Asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor în cadrul a diferite proceduri de 

recuperare a debitelor (ordonanţe de plată, acţiuni pe dreptul comun); 
- Asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată în 

cadrul procedurii insolvenţei (redactare şi susţinere cereri de deschidere a 
procedurii insolvenţei, declaraţii de creanţa, contestaţii împotriva tabelului 
preliminar de creanţă, contestaţii împotriva tabelului definitiv de creanţe); 

- Redactare cereri de executare silita, contestaţii la executare, cereri de 
suspendare a executării silite; 

- Redactarea de opinii legale cu privire la posibilitatea rezilierii unor contracte 
odată declanşată procedura insolvenţei în privinţa partenerilor contractuali; 
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- Asistenţă juridică şi reprezentarea clienţilor în cadrul  unor  dosare vizând 
pronunţarea nulităţii absolute  a unor contracte; 

- Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze având ca obiect evacuarea, 
respectiv acordarea de daune ca urmare a lipsei de folosinţă a unui teren; 

- Asistenţă juridică şi reprezentare atât a angajatului, cat şi a angajatorului în 
cadrul a diferite litigii generate de concedierea din motive ce nu ţin de 
persoana salariatului, respectiv de neplata drepturilor salariale. 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada 2008 – 2009 

Calificare / Diploma 
obţinută Master Dreptul Afacerilor 

Domenii principale studiate Dreptul afacerilor 

Denumirea instituţiei de 
învăţământ Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti 

  

Perioada 2005 – 2009 

Calificare / Diploma 
obţinută Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate Drept comunitar 

Denumirea instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii 
„Danubius” Galaţi 

  

Perioada 2004 – 2008 

Calificare / Diploma 
obţinută Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate Drept 

Denumirea instituţiei de 
învăţământ Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti 

  

Perioada 2004 – 2007 

Calificare / Diploma 
obţinută Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate Ştiinţe Juridice şi Drept Comunitar 

Denumirea instituţiei de 
învăţământ 

Colegiul Juridic Francez de Studii Europene- Universitatea Paris 1 - 
Pantheon- Sorbonne 

 
 

COMPETENŢE 
PERSONALE   

  

Limba maternă Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Engleza bine  bine  bine  bine  bine  

 Cambridge Proficiency in English  

Limba Franceza bine bine  satisfacator satisfacator bine 
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Competenţe  şi abilităţi de 
comunicare 

Lucrul în echipă 

Responsabilitate 

Adaptabilitate 

Competenţe informatice   Microsoft Office, Internet Explorer 

Permis de conducere  Posesoare  permis de conducere auto, categoria B 


