ALEXANDRA GEORGIANA
VACARU
Email: alexandra.vacaru@gmail.com

EDUCAȚIE

2009 – 2010

UNIVERSITATEA PARIS DESCARTES – MASTER
- Jurist al afacerilor europene
Dreptul concurenței, Ajutoare de stat, Liberele circulații, Contencios UE, Relații
comerciale extracomunitare, Drept internațional privat etc.
Redactare disertație : «Punerea în aplicare a Convenției UNESCO asupra
diversității culturale în dreptul Uniunii europene »

2008 – 2009

UNIVERSITATEA PARIS II PANTHEON -ASSAS – MASTER
- Drept european
Dreptul concurenței, Drept european al afacerilor, Drept internațional privat,
Drept fiscal european, Drept social european, Politici comunitare, Drepturile
omului etc.

2005 – 2011

UNIVERSITATEA BABEȘ – BOLYAI, Cluj-Napoca – LICENȚǍ
- Relații internaționale și studii europene
Istoria relațiilor internaționale, Analiza relațiilor internaționale, Economie,
Instituții europene, Construcție europeană, Științe politice, Sisteme economice
contemporane, Finanțe publice, Geopolitică, Negocieri de dezarmare în epoca
globalizării etc.
Lucrare de licență: « Autonomia dreptului UE în raport cu celelalte ordini
juridice internaționale»

2004 – 2008

UNIVERSITATEA A.I. CUZA, Iași – LICENȚǍ în Drept
Drept civil, Drept penal, Drept comunitar, Drept administrativ, Drept
internațional public și privat etc.
Lucrare de licență: « Infracțiunile de serviciu și în legătură cu serviciul în dreptul
comparat»
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EXPERIENȚĂ
PROFESIONALĂ

August 2021 – Prezent

Iulie 2020 – August 2021

Septembrie 2019 – Mai 2020

Ianuarie 2017 – Iunie 2019

Octombrie 2015 – Noiembrie
2016

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - Serviciul Juridic
Șef serviciu
Consiliul Concurenței – Direcția Juridic - Contencios
Inspector de concurenţă

Tribunalul Uniunii Europene
Référendaire în cadrul Cabinetului dnei judecător M. Stancu
Consiliul Concurenţei – Direcția Juridic - Contencios
Inspector de concurenţă
- Reprezentarea instituției în fața instanțelor naționale, consiliere
juridică pe parcursul investigațiilor și a adoptării deciziilor CC,
participare la procesul de propunere legislativă etc.
- Reprezentarea României în Grupul de lucru de negociere a Directivei
ECN+ în fața Consiliului Uniunii Europene
- Coordonare grup de lucru pentru transpunerea Directivei ECN+.
NNDKP, Practica de Concurență, Ajutoare de Stat și Drept UE –
Competition Consultant
-

Iunie 2013 – Iunie 2015

Ministerul Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru CJUE –
Consilier pentru afaceri europene
-

-

Octombrie 2011/ Ianuarie 2013

Expertiză în antitrust și ajutoare de stat;
Asistență în aspecte generale de drept UE material și procedural.

Elaborarea și susținerea pledoariilor în calitate de agent/consilier
înaintea CJUE;
Gestionarea acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, în fază
precontencioasă și contencioasă;
Elaborarea și fundamentarea pozițiilor României în cadrul cererilor
preliminare adresate CJUE de instanțe din România și alte state
membre, în faza scrisă și orală a procedurii;
Elaborarea și fundamentarea pozițiilor României în cadrul cererilor de
aviz adresate CJUE în baza art. 218 alin. (11) TFUE;
Întocmirea actelor procedurale necesare în contextul reprezentării
României înaintea CJUE.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direcția de Cercetare și
Documentare, Administrator – AD5
-

Analiza recursurilor directe împotriva statelor membre, a
admisibilității cererilor de pronunțare a deciziilor preliminare adresate
de instanțele române și franceze;
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-

-

-

Redactarea studiilor și articolelor în drept național și comparat pentru
revista Reflet;
Realizarea rezumatelor hotărârilor Curții și ale Tribunalului pentru
Buletinul anual, Repertoriul de jurisprudență și portalurile externe ale
CJUE – Curia, Eurlex, ACA-Europe;
Redactare articole și rezumate ale deciziilor de concurență pentru
publicațiile altor organizații internaționale;
Realizarea unor studii și statistici relative la hotărârile naționale
pronunțate în urma răspunsurilor oferite de Curte la întrebările
preliminare adresate de instanțele române;
Intervenții în cadrul conferințelor având ca tematică jurisprudența
Curții în dreptul concurenței și Politica de Securitate Comună.

August / Septembrie 2011
Willkie Farr & Gallagher LLP, Paris, Departamentul de Concurență
-

Aprilie 2009 / Mai 2011

UNESCO, Delegația Permanentă a României – Paris, Asistent juridic
stagiar
-

ALTE COMPETENȚE

Analiza documentelor supuse investigației Comisiei europene și
redactarea plângerilor adresate Comisiei europene;
Asigurarea confidențialității și filtrarea informațiilor conținute de
materialul probatoriu supus Comisiei europene și FTC, SUA ;
Analiza dosarelor constând în delimitarea corectă a pieței, stabilirea
elementelor materiale constitutive ale practicilor anticoncurențiale etc.

Gestionarea administrativă și juridică a proiectelor culturale în curs
Conceptualizarea noilor proiecte în colaborare cu Direcția
Patrimoniului Mondial;
Participarea la reuniunile Grupului Uniunii Europene din cadrul
UNESCO ;
Pregătirea documentației pentru Consiliul Executiv și Conferința
Generală.

Limbi străine :
- Franceză - bilingv
- Engleză - curent
Competențe în domeniul informatic:
- Windows și Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
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