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Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Claudia Constantinescu 
Adresa Str. Iovitei, nr. 23-27, Apt. 27, Sector 5, Bucuresti, Romania 
Telefon +4 0721.212.669   
E-mail claudia.opreapopa@gmail.com 

Nationalitate Romana 
Data naşterii 03.09.1975 

Sex 
 

Statut social 

Feminin 
 
Casatorita – un copil 

  

  

 
Experienţa 
profesională 
 

Anul  
Functia  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Numele angajatorului  
 
 

Anul  
Functia  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele angajatorului  
 

Anul  
Functia  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 

1999 - prezent  
Asistent universitar  
Conducerea seminariilor de legislatie in asistenta sociala, drepturile omului, probatiune, 
sistemul sanctionator 
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA 
SOCIALA 
 
2010 - 2012 
Director Juridic 
• Asistarea PPF Group (actionarul majoritar) in auditarea celor doua societati si propunerea 

planului de reorganizare/eficientizare  
• Asistarea diviziilor operationale si serviciilor de suport in activitatea zilnica 
• Implementarea obiectivelor and strategiilor PPF Group  
• Redactarea, negocierea si implementarea schimbarilor corporative (divizare, vanzarea 

Gaz Sud Furnizare S.R.L.,  transferul de bunuri ale Grup Dezvoltare Retele S.R.L. catre 
Gaz Sud S.A., majorari de capital social prin capitalizarea imprumuturilor actionarilor si 
intra-societare) 

• Reprezentarea societatilor in fata instantelor de judecata si autoritatilor (A.N.R.E., 
Ministerul Economiei, A.N.A.F.) 

• Asigurarea activitatii corporative a societatilor, a adunarii generale a actionarilor, consiliului 
de administratie – redactarea documentelor corporative si asigurararea publicarii si 
implementarii lor 

 
GAZ SUD S.A./GRUP DEZVOLTARE RETELE S.A. (PPF Group) 
 
2006 - 2009 
Director Juridic, Ofiter de Etica si Conformitate 
• Reorganizarea departamentului juridic, redactarea si implementarea strategiei globale 

pentru eficientizarea departamentului juridic (reducerea echipei de la 60 la 15 consilieri 
juridici), inclusiv prin planificarea bugetului si distribuirea responsabilitatilor pentru P&L 
(profit si pierderi);  

• Redactarea, implementarea si monitorizarea sistemului de control al performantei, 
definirea KPI (indicatorilor cheie de performanta) si de evaluare pentru departamentul 
juridic si furnizarea de solutii juridice societatii pentru implementarea planului de afaceri si 
reorganizarii/eficientizarii societatii in ansamblu  
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Numele angajatorului  
 

Anul  
Functia  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele angajatorului  
 

Anul  
Functia  

Principalele activităţi şi 

• Organizarea, implementarea si monitorizarea recuperarii debitelor, cu o rata de succes de 
peste 90% 

• Implementarea cu succes a separarii legale, organizationale si functionale a activitatii de 
furnizare gaze naturale de cea de distributie gaze naturale (unbundling) utilizand modelul 
intreprinderii integrate vertical (VIU) – primul proiect de acest fel pe piata gazelor naturale 
din Romania, din care au rezultat doua societati: GDF SUEZ ENERGY Romania S.A. si 
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 

• Achizitia Vital Gaz S.A.; integrarea Vital Gaz S.A. urmarind modelul separarii activitatilor 
de furnizare fata de cea de distributie prin redactarea si implementarea unui plan de 
divizare specific - primul proiect de divizare de aceast fel in Romania 

• Instrumentarea investigatiei deschise de catre Consiliul Concurentei impotriva societatii 
astfel ca nici o sanctiune nu a fost aplicata  

• Anularea/diminuarea sanctiunilor aplicate societatii de catre Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii 

• Monitorizarea si anularea pretentiilor tertiilor in dosarele penale deschise impotriva 
societatii ca urmaare a accidentelor derivate din activitatea de distributie a gazelor naturale  

• Asigurarea legaturii dintre actionarul majoritar, societatea franceza si autoritatile romane 
(A.N.R.E., Ministerul Economiei, Fondul Proprietatea) si asigurarea respectarii de catre 
societate a obligatiilor asumate prin Contractul de privatizare  

• Redactarea si organizarea de raportari interne in acord cu cerintele actionarului majoritar 
pentru respectarea legalitatii si conformitatii tuturor contractelor si documentelor incheiate 
de catre societate; implementarea Codului de Etica si a raportarilor interne la nivelul 
diviziilor operationale, conducerea si coordonarea Comitetului de Etica, Mediu si 
Dezvoltare Durabila  

• Asistarea diviziilor operationale si functionale in analizarea si rezolvarea problemelor de 
conformitate, legalitate si etica, organizarea cursurilor de formare pentru conducerea 
societatii 

 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. 
 
2003 - 2006 
Avocat colaborator 
• Redactare opinii legale - optimizare fiscala, documentele necesare fuziunii sau achizitiilor 

de societati, inclusiv prin rezolvare problemelor de personal, precum si reprezentarea in 
instanta si in proceduri arbitrale pentru clienti precum: Billa Romania, Holcim, Idilis, Ciel, 
Winmarkt, Soravia, Egger Romania, Cronus eBusinees, Satelrom, Medicare Group 

• Redactarea, negocierea si executarea contractelor de garantie reala mobiliara in proceduri 
arbitrale internationale in suma de peste 7 millioane Euro, recuperari debite de peste 4,5 
millioane Euro pentru clienti precum: Kingspan BV, Tiroler Loden GmbH, Lorunser Tuche 
GmbH, Gebruder Weiss GmbH 

• Acordarea de asistenta juridica pentru deschiderea pe plan local de reprezentante si 
pentru activitatea zilnica pentru clienti precum: Messer Griesheim GmbH, AWD CEE 
Holding GmbH, Ion Bond Coatings Inc., PADCO, URC, P&A Government  

• Acordarea de asistenta juridica fondatorului publicatiei "Evenimentul Zilei" intr-o tranzactie 
complexa cu A.V.A.S. si in negocierea cu Gruner+Jahr; asistarea unui actionar minoritar al 
Athenee Palace Hilton Bucharest Hotel in negocierea si vanzarea actiunilor (11,98%)  

• Acordarea de asistenta juridica Ministerului Sportului si Turismului pentru reorganizarea 
Agentiei NAtionale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor, Ministerului Sanatatii si Familiei 
si Ministerului Transportului (redactarea documentatiei pentru achizitii publice, parteneriat 
public-privat, proiecte de finantare etc. 

• Redactare documentattiei aferente ofertei in parteneriat (consortium HSBC, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, Capital SA, BCR Group) pentru privatizarea Romgaz S.A. 

• Drafting the offer documents in response for a request for tenders for the privatization of 
the National Natural Gas Company “Romgaz” S.A., as a part of a consortium (HSBC, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Capital SA, BCR Group etc.) 

• Asistenta juridica si reprezentare in instanta a clientilor actionand in domeniul media si 
industria filmului: Tree Top Company (producatorul filmului “The Fall”), Animal X, 
Kentauros Studios and Production 

 
PACHIU & ASOCIATII 
 
2001-2003 
Avocat colaborator 
• Acordarea de asistenta juridica A.V.A.S. in procesul de privatizare al ArcelorMittal Galati 
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responsabilităţi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele angajatorului  
 

Anul  
Functia  

Numele angajatorului  
 
 

(SIDEX) si acordarea de asistenta juridica ArcelorMittal Galati in procesul de privatizare al 
Tepro Iasi 

• Coordonator al echipei legale implicata in procesul emiterii de Eurobonduri de catre cei 
mai importanti jucatori de pe piata energiei electrice, cu garantie de stat; redactarea unora 
dintre cele mai extinse rapoarte de due diligences legale din Romania pentru un numar de 
18 CET-uri externalizate din Termoelectrica  

• Acordarea de asistenta juridica pentru Posta Romana in tranzactii pe piata de capital 
• Coordonator al echipei legale care a realizat raportul del due diligence legal pentru 

Romexterra Bank si societatile afiliate (proiect finantat de catre US Eximbank) 
• Acordarea de asistenta juridica pentru Rosia Montana Gold Corporation in vederea 

incheierii contractului de concesiune 
• Redactarea, negocierea si reprezentarea in instanta si in proceduri arbitrale, redactarea de 

rapoarte de due diligence legal pentru clienti precum: Alcoa Fujikura, Anchor Group, Alpha 
Rocas S.A., Assa Abloy Romania, Metal Master, Casino Astoria & Satelite Hypodrom 

 
MUSAT & ASOCIATII 
 
1998-2001: 
Judecator stagiar 
JUDECATORIA CAMPINA, judetul PRAHOVA 

Educaţie şi formare 
 

 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ                     
Calificarea/Specializarea  

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ      

Calificarea/Specializarea  
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ          
Calificarea/Specializarea  

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ          

Calificarea/Specializarea  
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ          
Calificarea/Specializarea  

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ          

Calificarea/Specializarea  
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
           

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 

2009-Prezent 
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 
 
Doctorand 
 
2006-2008  
Academia de Management (ASCENDIS) 
 
 
 
2001-2002  
Tiffin University (Ohio)&Universitatea din Bucuresti 
 
Master Administrarea Comunitara a Justitiei,  
 
2000-2001  
Inaltul Comisariat O.N.U. pentru Refugiati, Bucuresti 
 
Master Drepturile Refugiatilor 
 
2000 
A.P. University, Cambridge, United Kingdom 
 
Curs post-universitar in Politici Sociale 
 
1999 
TMC Asser College Europe, Haga, Olanda 
 
Master in Drept European, Arbitraj Comercial International  
 
1994-1998 
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept 
 
 
1990-1994 
Colegiul Nationa Sf. Sava, Bucuresti 



4 
 

Informatii 
suplimentare 

 
Alte certificari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afilieri 

 
 
 
 
• Formator (Certificat Nr. H_00079748 emis de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale, Autorittea Nationala pentru Calificari, Minsiterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sporturilor): pregatirea formarii, realizarea activitarilor de formarea, evaluarea 
participantilor la formare, aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, marketing-
ul formarii, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor si stagiilor de 
formare, evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii stagiilor de formare 

• Instructor pentru formarea persoanelor care acorda primul ajutor adultilor s copiilor 
(acreditarea Nr. EFR321603) 

• PADI Divemaster (acreditare nr. 322504/2013) 
• Mediator autorizat de catre Consiliului de Mediere din Romania 

 
• Membru al Baroului Bucuresti si Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,1998 
• Membru al Asociatiei Absolventilor T.M.C. ASSER COLLEGE EUROPE, 1999 
• Membru A.I.J.A. (L’Association Internationale des Jeunes Avocats), 2005 
• Membru al Uniunii Nationale a Mediatorilor din Romania, 2013 

 
Publicatii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Drepturile omului in reglementrile internationale, Capitolul 23, Grupuri de risc, Iasi, Polirom 

2010, ISBN: 978-973-46-0277-3 
• Elemente de drept roman in documentele pentru protectia drepturilor omului, 2009, nr. 3-4 

al Revistei de Asistenta Sociala 
• Ghid Legal Comparativ International – Arbitraj Comercial , Capitolul 50, Global Legal 

Group (Co-autor), 2006 
• Ghid Legal Comparativ International – Legislatia aplicabila gazelor natural, Capitolul 21, 

Global Legal Group (Co-autor) 
• Ghid Legal Comparativ International – Arbitraj Comercial, Capitolul 47, Global Legal 

Group (Co-autor), 2005 
• Acesul tertilor la reteaua de distributie a gazelor naturale, Romanian Business Digest, 

2005 (Co-autor) 

 
Aptitudini şi 
competenţe 
personale 

 

Limba maternă 
 

Limbi străine 
 
 
 
 

Limba 
Limba 

   Romana 
 

 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza 
B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza 

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

 
Competente şi abilităţi 

sociale 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
Competenţe şi cunoştinţe 

de utilizare a 
calculatorului 

 
Permis de conducere 

 
Bune aptitudini de comunicare, creativitate si inovatie, integritate, capabilitati de analiza si 
sinteza, capacitate de adaptare la medii multiculturale spirit de echipa 

 
 
Aptitudini de conducere 
 
 
Foarte buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint); 
 
 
 
Categoria B  

  
   

 


