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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume LAZĂR ROXANA-ELENA 

Adresa Iaşi, str. Canta nr. 29 bl. 504 sc. C et. 1 ap. 5 

Telefon 0232/219740 Mobil:  0745328351 

E-mail rxn_ele@yahoo.com 
  

Cetăţenia română 
  

Data naşterii 21.05.1978 
  

Sex feminin 
  

  

Experienţa profesională Lector universitar doctor  
  

Perioada 2012-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor – plata cu ora 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Sustinerea cursurilor si seminariilor la disciplina drept internaţional privat (Licenta) 

Numele şi adresa angajatorului Iasi, str. Balusescu nr. 2, Facultatea de Drept 
Tel: 0232 212416, website: www.umk.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Stiinte juridice/Activitate didactica universitara 

 
  

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
 

 
2009-prezent 

Lector universitar doctor 

Sustinerea cursurilor si seminariilor la disciplinele drept bancar, drept fiscal si drept financiar (Licenta) 

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi,Facultatea de Drept,  str. Ghica Vodă nr. 13, Iaşi 
Tel: 0232210036, website: www.upaiasi.ro 

Stiinte juridice/Activitate didactica universitara 

 
 
 
2012, octombrie -2013, ianuarie 

Lector universitar doctor – plata cu ora 

Sustinerea cursurilor si seminariilor la disciplina Dreptul european al afacerilor (Master) 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi, bld. Carol I nr. 11, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

Stiinte juridice/Activitate didactica universitara 
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Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 

 

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 

 

Experienţa profesională 

 

  

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 

 

Educaţie şi formare 

 
 

Asistent universitar 

 
2003-2009  

Asistent universitar 

Sustinerea seminariilor de dreptul comertului international si drept comercial 

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, str. Ghica Vodă nr. 13, Iaşi 
Tel: 0232210036, website: www.upaiasi.ro 

Stiinte juridice/Activitate didactica 

 
 
 
 
Avocat definitiv 

 
2006-prezent  

Avocat definitiv 

Asistenta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil si a dreptului achiziţiilor publice 

Cabinet de Avocat „Lazăr Roxana Elena” 

Stiinte juridice 
 
 
 
 
Avocat stagiar 
 

2003-2006  

Avocat stagiar 

Asistenta si reprezentare juridica in dosarele repartizate de avocatul titular al Cabinetului  

Cabinet de Avocat „Vasile Olteanu” 

Stiinte juridice 
 

  

Perioada 2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Economie şi afaceri internaţionale. Teza de doctorat „Inserţia României în europiaţa cercetării, 
dezvoltării, inovării”, titlu confirmat prin Ordin M.E.C.T.S. nr. 6149/07.11.2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Şcoala Doctorală de Economie 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

ISCED 6 
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Perioada Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând 
cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)  

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

 

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând 
cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)  

Calificarea / diploma obţinută  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

2001-2003 

Master Studii Europene/Diplomă de master 

Drept comunitar, drept fiscal european, dreptul european al concurenţei, drept economic European, 
drept public european, drept social European. 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Europene 

ISCED 5 

 

1997-2001 
 

Licenţiat în ştiinţe juridice/Diplomă de licenţă 

Drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal 

Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept 

ISCED 5 
 

  

Limba(i) maternă(e) Limba Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipă dezvoltat; obiectivitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizator experimentat 

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoaştere avansată a pachetelor Word, Excel, Power Point 

  

  

  

Permis de conducere Categoria B (2010) 
  

Informaţii suplimentare Referinţe se pot obţine de la prof.univ.dr. Spiridon Pralea - 0740633117 si conf.univ.dr. Nadia Aniţei -
0745589142 

  

Anexe Lista de lucrari 

 
 
21.01.2013                                                                                                                                                         LAZĂR ROXANA-ELENA 

 


