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INFORMAŢII PERSONALE Aurora- Elena Candel 
 

  

Bucuresti (Romania)  

 0733.36.48.36     

 candelauroraelena@yahoo.com  

Data naşterii 13 decembrie 1989  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

  

04/11/2015 – Prezent Consilier Juridic 
 
 

Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului,  

Ministerul Economiei, București 

 

12/2016-Prezent Administrator, Consiliul de Administrație 
Avioane Craiova S.A., Craiova 

 

04/2016-04/2017 Administrator, Consiliul de Administrație 
Uzina Mecanică Sadu S.A., Bumbești-Jiu, Jud. Gorj 

 

18/11/2013–15/07/2014 Asistent al managementului 

 Cegeka Romania, Bucuresti  

- Am incheiat si mentinut parteneriatul cu IBM in calitate de Account Manager. 
- Am identificat oportunitatile si am coordonat ofertarea in achizitii publice. 
- Am desfasurat activitati de marketing online si am organizat evenimente specifice domeniului. 

  

01/07/2012–15/09/2012 Operator relații publice 

Casino Pier Amusement Park, Seaside Heights (New Jersey, SUA) 

Am participat în programul pentru studenți  ”Work and Travel”. 

- Prezentam regulile de siguranta pt. accesul in parc. 
- Comunicam direct cu clientii si le solutionam sesizarile. 

- Verificam aparatele si le controlam pe durata de functionare. 

 

01/06/2010–01/09/2010 
 

Asistent manager 

Diesel Euro Tranzit , Bucuresti 

- Identificam posibili clienti, negociam si redactam contractele cu acestia. 

- Administram portofoliul de clienti. 

- Pastram legatura cu punctele de lucru din tara cat si cu furnizorii si partenerii din strainatate. 

04/2008–01/10/2009 Referent  

Cabinet Parlamentar, Camera Deputatilor, Braila 

- Redactam documente de interes pentru colegiul parlamentar. 

- Efectuam studii si organizam intalniri cu cetatenii din colegiu. 

- Organizam audiente, conferinte si alte evenimente similare. 

 

EXPERIENȚĂ ÎN VOLUNTARIAT  

10/2010 -10/2014 Vicepresedinte 

Asociatia Tineretul ONU din Romania  

- Am fost Project Manager al unor evenimente nationale si internationale, academice si sociale, 

- Am reprezentat legal asociatia la redactarea si incheierea contractelor. Am incheiat parteneriate 

institutionale (Ex.cu Ministerul Afacerilor Externe) dar si cu alte organizatii;  

-Am participat in comisii de redactare a propunerilor de modificari legislative din partea societatii civile, 

in domeniile de interes ale tinerilor (ex. Legea voluntariatului nr.78/2014). 
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INTERNSHIP                  

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

10/10/2014–01/09/2015  Ambasador in dialogul structurat cu tinerii 

Forumul Tinerilor din Romania  

- Am organizat consultari la nivel local privind politicile de tineret, urmate de transmiterea rezultatelor 
centralizate, catre autoritatile cu legitimitate de a actiona; 

-a presupu identificarea problemelor si a nevoilor tinerilor, care pot sta la baza unor propuneri de 
modificari legislative. 

 

01/05/2012–01/06/2012 
 
 
 
 
 

 

Intern 

Societatea civila de avocati " Stoica si Asociatii", Bucuresti  

- Am redactat  contracte, opinii juridice, intampinari si concluzii de drept administrativ si drept 
comercial. 

- Am facut cercetare legislativa si doctrinara, 

 

07/06/2011–30/09/2011 Intern 

Judecatoria, Faurei  

- Am analizat dosare de dreptul familiei, de drept civil, de drept penal. 

- Am redactat minute si hotarari si am asistat la sedintele de judecata. 

- Am invatat aspectele de procedura civila de baza in practica judecatoreasca. 

01/02/2011–01/05/2011 Intern 

Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei, Bucuresti  

-Am redactat declaratii politice, expuneri de motive la fiecare propunere legislativa de pe ordinea de zi.  

-Am facut cercetare comparativa pentru propuneri legislative. 

01/09/2010–24/09/2010 Intern 

Administratia Prezidentiala,  

Departamentul Constitutional Legislativ, Bucuresti  

-Am participat la redactarea de decrete și a textului de propuneri de modificare a Costitutiei. 

- Am format o baza de date cu hotararile ICCJ privind neconstitutionalitatea unor prevederi  legale. 

-Am redactat raspunsuri si posibile solutii pentru memoriile si petitiile primite.  

 

15 /09/2005–15 /06/ 2009 Diploma de bacalaureat  

Liceul Teoretic " Panait Cerna", Profil uman, Specializarea Filologie, Braila  

01/10/2009–01/07/2013 Diploma de licenta  

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti  

01/10/2013–01/07/2014 Diploma de master  

Master Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public-privat, Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bucuresti 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 

 

Limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

Franceza A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
 

Permis de conducere  Categoria  B 

 

Certificari - Trainer acreditat A.N.C., Ministerul Educatiei, ca urmare a absolvirii Programului de formare 

profesionala sustinut de profesor la Harvard J.K School, USA, Marian Stas, ianuarie 2015. 

- Online Marketing Academy, organizator Google Romania, 2013, Bucuresti. 

Școli de vară și seminarii * Scoala de vara “Noi perspective in diplomatie”, organizata de UNYAR, Bucuresti, iulie 2015. 

* Scoala de educatie non-formala,"Tinerii de maine", sustinut de Ministerul Tineretului si Sportului, 15-
18 august 2013, Predeal. 

* Seminar de Drept international aerian, organizat de ELSA Bucuresti, la Facultatea de Drept, 27 
octombrie 2011. 

* Prelegerea 'Profilul criminalului' sustinuta de domnul psiholog criminalist, Tudorel Butoi, martie 2010. 

 

Cursuri și conferinţe  * Curs de Guvernanță Corporativă, susținut de Profesor al Universității Tillburg-Dl.Michiel Boersma  
și reprezentant al BERD Londra- Dl. Peter Hielt, 2016; 

* Curs de Analiza financiară, sustinut de RisCo , Trainer Dragos Cabat, 2016; 

* TMUN, Timisoara Model United Nations, mai 2014; 

* Simularea Curtii Europene a Drepturilor Omului, organizata de Asociatia BISMUN, 7-9 Decembrie 
2012, la Curtea de Apel Bucuresti; 

* Seria de seminare: "Bismun MDGs Awareness Campaign", desfasurate in diverse institutii, martie- 
noiembrie 2011; 

* Conferinta "Prioritatile Romaniei in cadrul UE", organizata de Asociatia EUROPuls la Ministerul 
Afacerilor de Externe, februarie 2011; 

* Conferinta "Justitita in Romania anului 2010", desfasurata la Institutul National de Magistratura. 

* Masa rotunda cu prilejul zilei ONU pe tema : "Concepte noi la ONU: Responsabilitatea de a proteja 

intre stat si comunitatea internationala", incheiata prin acordarea unei diplome din partea Directiei 

ONU, din cadrul Ministerului de Externe, noiembrie 2009; 

 

 


