
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Olesea Gar tea ș

 

str. Mihai Eminescu 53, ap.1, MD 2012 Chi inău (Republica Moldova) ș

068711528    

becciv.o@gmail.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2008–2010 Jurist
SA Termoelectrica, Chi inău (Republica Moldova) ș

2010–2013 Jurist
SC StarNet SRL, Chi inău (Republica Moldova) ș

03/02/2014–30/09/2014 Jurisconsult
Ao Concordia. Proiecte Sociale, Chi inău (Republica Moldova) ș

2015–2018 Consultant Juridic
Particular, Chi inău (Republica Moldova) ș

01/03/2019–Prezent Jurist
OnorisLegis SRL, Chi inău (Republica Moldova) ș

01/02/2019–Prezent asistent lector univ.
ULIM, Chi inău (Republica Moldova) ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1994–2006

Liceul Teooretic ,, Gh. Asachi", Chi inău (Republica Moldova) ș

2006–2010 Licen a în Dreptț
ULIM, Chi inău (Republica Moldova) ș

2010–2012 Master în Drept
ULIM, Chi inău (Republica Moldova) ș

2013–2014 Avocat Stagiar
BAA ULIM, Chi inău (Republica Moldova) ș

2014 Mediator
Curs de ini iere în mediere (ULIM), Chi inău (Republica Moldova) ț ș
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2011 Consilier în proprietate intelectuală
AGEPI, Chi inău (Republica Moldova) ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

rusă C2 C2 C2 C2 C2

engleză B2 B2 B2 B2 B2

franceză C1 C1 C1 C1 C1

spaniolă C1 C1 B2 B2 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe dobândite la locul de
muncă

1.         Drept Civil i Procedură Civilăș   

-           Dreptul de autor (lucrul cu AGEPI: înregistarea drepturilor de autor i conexe (procedura ș
integrală de la întocmirea documenta iei pînă la ob inerea certificatului); experien ă de apărare a ț ț ț
drepturilor de autor în instan a de judecată (pe toate 3 nivele: prima instan ă, Curtea de Apel, CSJ).ț ț

-          Dreptul Consumatorului (lucrul cu preten iile consumatorilor pe etape (incercarea de ț
solu ionare pe cale amiabilă a diferendului, inclusiv cu între inerea coresponden ei (necesară în cazț ț ț
de judecată), examinarea cazului în instan a de judecată (pe 3 nivele); instruirea colegilor care ț
contactează nemojlocit cu consumatorul despre prevederile legale, inclusiv asisten ă directă în ț
solu ionarea promptă a preten iilor clien ilor; lucrul cu Cartea de Reclama ii (forma de procurare, ț ț ț ț
înregistrare, completare i lucrul cu aceasta).ș

-          Contracte (elaborarea contractelor de vînzare-cumpărare; de loca iune; arendă; schimb; ț
dona ie (lucrul comun cu notarul); împrumut; fidejusiune; prestări servicii; parteneriat; de transport; ț
CIM; comodat etc.; verificarea i ajustarea prevederilor contractuale în folosul i interesul ș ș
companiei cu prevederea rsicurilor posibile; lucru cu contractele in limba engleza.)

-          Înfiin area/ modificarea SRL, AO ț ( procedura de înfiintare i modificare a actelor de ș
constituire SRL, AO. Conlucrarea CÎS, Ministerul Justi iei:procedura de la întocmirea i depunerea ț ș
dosarului pina la ridicarea actelor de constituire).

-          Colaborare pe intern (oferirea suportului necesar colegilor de lucru în solu ionarea ț
problemelor de ordin juridic, analiza procedurilor interne i după caz înaintarea propunerilor de ș
optimizare a acestora, precum i alte ac iuni necesare pentru buna fuc ionare a companiei).ș ț ț

 

2.      Drept Penal i ș     Procedură Penală      

-          Experine ă de lucru cu organele de drept în cazuri penale (depunerea cererii la poli ie; ț ț
participarea la audiere; participarea la întocmirea proceselor-verbale; întocmirea explica iilor; ț
colectarea i prezentarea probelor; examinarea dosarului în instan a de judecată pină la sentin a ș ț ț
finală).

 

3.      Drept Contraven ionalț   

-          Experien ă de lucru cu cazuri contraven ionale (etapa prejudiciară - lucrul cu agentul ț ț
constatator, etapa judiciară, pînă la pronun area hotărîrii finale).ț

 

4.      Acte i coresponden ăș ț   

-          Întocmirea scrisorilor, actelor de predare-primire, proceselor verbale, notificărilor, graficelor, 
prezentărilor inclusiv în Visio i Power Point, dărilor de seamă, explica iilor, actelor de ordine ș ț
internă: ordine, acte de constatare, regulamente, fi a postului etc.ș

-          Coresponden a cu organele publice i private, inclusiv persoane fizice (de regulă debitori ț ș
sau consumatori care au făcut inscrip ii în Cartea de Reclama ii).ț ț
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5.         Organe publice i private ș   

Experien ă în conlucrarea cu institu ii de stat i private (bănci, CIS, ANRCETI, poli ia, procuratura, ț ț ș ț
instan e de judecată, Ministerul Justi iei, preturi, primării, avoca i, notari, FISC, AGEPI, CNPDCP, ț ț ț
Cadastru, Inspec ia i Institutul Muncii etc.). Experien ă în ob inerea autoriza iilor pentru efectuarea ț ș ț ț ț
evenimentelor (in special locuri publice) i plasarea punctelor publicitare.ș

Permis de conducere B
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ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD30UtI
KWgQUUUhNAATimlwByRVe7u0tYGlkOFFcRrfiOaRWCOUToAKmU1EqMHI7G41mxts+ZcIMe9YWo+P
NMs38uGQTPjoteaapdzCGR9x3e5rFsNzT7HJJZRIue47/rWXtNDT2dmeq23xAikf51AB9a6Oy8Q2
l2ow4Un3ryOJAF+dAy9x3q7FHNbYe2fdEedp5qFUaLdM9mWQOMqQRTs159omvzREJvLJ/dNdvaXk
d1EGU1vGomYyptFqnZptLWhmHWgigUHpQBWk++aKH++aKB2LIpaQdKWgEFRyMEUkngU8msbX737P
ZFAcO/FJuyuCV2c7ruptdzFEPyKcKPX3rl5EM93tz8sf860ydzlvQGqWngSB3PcnrXFNtnXBWMq+
sfNt+nZqy4bVo4o5R1hb/wAdP+TXaxwRzQlB1HNVLbTQySRkfeBFSWkVYbXIOPqKu2MGHMfZuQKv
2Fspt4t3UrVmGFU1KNB/e/TFAzDmha0uN4yFzyBXT6NevGQG/wD1iq9/apIWHHzA81Dox8y2VmOJ
Ym2uPahXTE1c76CZZkBB5qaudguzb3Gwng9K3o5BIisO9dkJXRxzjZklLSUVoQUp8+c1FLMf3rUU
FF0dKQ0dqDQSNY4rh/EV75t0+D8q/KK7C8m8i1kk/urXmmp3O4uxPVu9ZVXoaU1qQvc7IpD7Vn2V
zsg61DPc5hcZ5NU0l2wqM8k1yM64o3YL3ZIv+7VuC8UIuK54SfKD7U9JygApFqJ0UN7t2rnpn+dS
LfA3Zlz0XArmhcsec1KkzE55pXG4nTPfZaL0Gax4tR+y6lNsb5GbJqIyllrAa5P2qTJ71XQlI9DF
79ot0cdV4JrpdDvPOhMTH51rzXTr7NsVJ611Xh6923cZY8NxW1OWpz1Incg5pwpgNOrqOcoXB/ft
RTbk/wCkPRQM0R0FITSjpSGgkwvElz5VmIwcbuteV+Ib7yLUOD96dV/Wu88V3WZSufuLXjHjO/8A
MjsrNCMyTBv1rGWrNo6I2/MeVnVFJ9z0qle2moIFeCZNw/hIrb8j7LZq3ovJrzvUda1u9e5msQVt
oWwcdTURhc2lNJam3DrtzFdiG8tiqdN6HIroYn+04ZOc+lefaRe6rcxvdXMBktVYIz4wVJrvPD8r
C4SJh8jfdJonTHTnc14tOYR7mBqvcyrbJnB9gK6ye38uyLn07V5v4h1aW2fZ5TO5PyxoOTURgayk
XYX1LUXZItlvEP4jyaZc6Bc26+ZFcGRicsGrkbTxhqcd59l+yNvJxsHBrrfDPiCTVZZoZo3jmjbl
TWkoNIyjOLZNaytHgHjbmup0mYosZ7isTxFALHTxeKP41Vh9TWjpjZgQ1lHRhUV0er2comto39Vq
zWXoT79Nj9uK1K7EcZlXZ/0p/wAP5UUl2f8ASn+tFMZrA8U1zhTTh0qvePstJT0wvWkI828TXOEn
k9Sa8iiUar4mtFm5RZN2K9M8VzbbVx7V5DaXn2bxFZuDgCQA/Qmufds32SueyNaLPDsIBHpWNN4V
jMu+OPYT3Q7a6O0kBVa01VXWoUmjqUE0cpF4b/ceU5PlddhORVqLS0huYVRcBelbsh8pTntVSCYS
XSkU3JsagkbFwm61VMVy2r+G/tLieL5ZMdRXVTEhUpY2V1xSUrFShc86TwxcG6M3l4lPBcKua3tG
8MQ2LGYp+8Zsknk10/lAHpSlwq05Tb0EqSWpz/iS1jm0K7icDHlE8+o5/pWdoJ83ToWzyUU/pS+O
dRFnodywbDOuwfjTfDQK6fAp67FH6VK6GNRnpnh0/wCg7c962h3rC8PH9y1bgNdkdjie5gagf9Ol
69R/Kiq2qzbdSmGPT+QopjOnHSszXJdmnsP7xxWnWD4lbFsn1qXsJHl/ip90LjPavHLltusRIByG
Fet+Jmyr+leL3jsuoyPnkNkVlTV2zao7JHuulXpksoX77Rmt+C8UivOPBmqnUdJy+BIj7WArqUuC
grNqzOmnK5qavfBIODyabpWBsy2WrGuA07ZJJ9qhQ30cwMLZ7YxSNbnfTuoiUsw6VQjnaKc8/Ie9
c/Amp3rKHn8tVPIxmt1UVItpPI9aViua5o/aQVqtNc4FUmm8s4zkVWnmLDihImUrHF+Prprq5sbF
T9+Tcw/z+NddpCeXEmOwFedyzHVfG8zdYbX5Ae2f85r0ez+WNat7pHI3e7O20Cb95t/vV0g6VyGh
ORfJ6GuvFdEdjnlucfrJP9rT8+n/AKCKKi1s/wDE4uPqP/QRRVAdr2rm/FTbYYh9a6SuV8XybUiH
samWwR3PLfELZR+a8f1ZDDeypjhWr1jxE+IXb/arzPxXFsvVl6CRQ1Y0X7xrVXulnwTqwsdWMEjY
in+XJ7N2r1LzNyZrwVHZDuU4I5BFev6DqIv9NgdmBfYN3vV1Y2dx0J6WLb3F/HMGjiV4x1BbBqRd
W1YNuh09Gx6Nk1ZMJK/LULRXKNuhyDWJ102k9S1bavrrykppiovVtxxUxvdVu92yGKMg8/OTUFuN
RlO2SY7T2ArWggaNcUGk5x2QkMreX+9+93FZPiLWk0nSJrhj85G2MeprQvJEto2kkYKqjJJryzUN
TPifXBtz9htzhR/e9/xqox6nLUlbQ2vCls6w+dL/AK2dt7E+9eh2/wBxRXMaJbgBTwO+K6u3H3Kl
73M7aWOl8OqWvl9q7MVyvhtMXG70Wuq7V0w2MJbnC6+3/E7ufqv/AKCKKZ4gP/E8ufqv/oIoqgO8
NcX41mw8SDstdoelefeMpA2qBeypms6j90dNXkebeIzmLGPu1yGvWf2vSw4GXiOf+Amuz1FDcBj6
1ieR/o+1uRgqR7VzQlaR0zjeJ5i6bMitXQtfm0qQKSTFnOPSodXtGtL+WIj5fvKayuld1uZanHFu
LPbdE8RWmoRDZKu8dVzzXSRXMJHUV85QXE1tL5kMjRuOhU1t23jLVoAA0wkA9RWMqPY6Y1u571Fc
xD0qO91a2tIWZ5FXHcmvF08faht5QZ9jWNqWv3+qN+/mIT+4p4pRovqN1l0Oo8W+M/7RV7OzcmJj
h5PX2FQ+HIWjghXHL5lb6dq4+CJridIl5Z2CgCvT9Lstombb91QgPsKuaUVZGMW5SuzptLXEKe9d
FbnGz64rC09MLCP9mt21IZsej1zNm9jtPDQJZ29BXSiud8NdJfwroQa6YfCc8tzh9dQnWbg57j/0
EUVNrSj+17j6j+QoqyTsu1edeLwf7WmP+worqr3xXo9kp33kbMP4UO4/pXG6nqSa1KbuNGRGGFDd
ayqfCXBWkcx9m3Oq4+8Kz5bIJMUI+Via6WWDyljlIPBGfpUGpWy7zxx1zXJsdS1PM/FeiO8JdR+9
h5/3lrz51IaveLm1F3asHXMkeVceoryHxFpkun6pLGy/IxyprsoSurHLVjZ3MLvS4yKD1oroMw6d
6d3ptOFIR0XhCw+1at5xHywLu/4F2r1HTbQLYu2Or1zngnTPI0GWdl+eZ9ua9AsrXOnhMda5Ksrs
6KcbRuVbNcBSPStGxbJP+9Wa+bZ9n90VZspcLn8awubWPRfC/NtK3+1XQVz3hWRTph+YZ3nNb+a7
YfCcktzltVH/ABM5vqP5CiptQj338rcdR/KiqEfMreJL8sEecKSa9R8KXovNMg3OHbbyfevCZMGQ
/PXZeC/EH9nI8TMMIdwHqD1qZw0FCfvHrt2wMJSqgkE1su7nadp+lQC9S5iEiMCrcioIHw0idjXD
JWZ2xdx8qmGVZR/uvXFeP9OSW0iuRjAO3P8AKu5f50wf4hWFr8AutBnjdc7VzV0ZWkKqrxPE5l+f
I79qi71YmXDn61ERXonDcYBk4qzbQNNOkajJLAVABXQeHLZTJ9oYfdYAZ9e3+fapk7Ia3PXdMtFt
tHtoVAG1Nx+tdLYJ/o0PuDWdDD5dpGndYgP0rVsR+7jH91sV50ndnfFaGT4ig8pROo46Gs6zn/dm
uq1i0F1YvH6qfzrz3SrrzA6E/MrbTU7aj8iPWPFmreH9XD2FxJGjqM46H61t6N8WdVnjRZ2iZz8v
K45rlvGmnyS2aXUYJ2cNiuJspGEoaPIcngCvQhrE4Zu0j6Fg8SXd7ELiRIdzkk8e+KK5/wAPXkZ0
K13De2GBbPfcaKQrngkhOTRDI8UgZDg+opZVIYjio1zurYzO58I+JCsn2OduG+4PfvXoKMPOR16M
K8Lgke2uEmQ4ZTkV634d1Jr+xilZcZUHHvXHiIW1R10J9GdJ/AMetVbiLzre5i/vIf1FWs/uV9Sa
RE3SOOORt/WueOjN5ao8Au4/LuZV5+VjVatvxNbrba9dxL03kj+dYuM16cXdHnvRkkUG9S393sK7
bR9PKRWcOOdwcj1LH/CuNtQDMqnpnmvS/DluHm0+RuWkIByegBrOrsXTV2eiA/vCvbpVy1OGf/Ze
qoH75en3qsQcidvRq8/qd6L9wc7V+vNeO3sjaR4suIjnZJJux6A169cSFZkFePfECI/29MyttkjQ
Sgj+6cZFbU482jMajsrnbPZJqOktuG5JFwQK8vv9LbQbt2dtzEnyuOnua6Twh4ukTyrC8iaWKd/K
LKfmVuxqPxjERdSwSEF1G9XA4ZT6j1reneOhz1NVc3fCisfDNmeej/8AoZoq94NjRvCVgx6lW7f7
bUVoY3P/2Q==           false  Jurist  SA Termoelectrica    Chișinău  MD Republica Moldova     false  Jurist  SC StarNet SRL    Chișinău  MD Republica Moldova     false  Jurisconsult  Ao Concordia. Proiecte Sociale    Chișinău  MD Republica Moldova     false  Consultant Juridic  Particular    Chișinău  MD Republica Moldova    true  Jurist  OnorisLegis SRL    Chișinău  MD Republica Moldova    true  asistent lector univ.  ULIM    Chișinău  MD Republica Moldova      false  Liceul Teooretic ,, Gh. Asachi"    Chișinău  MD Republica Moldova     false Licența în Drept  ULIM    Chișinău  MD Republica Moldova     false Master în Drept  ULIM    Chișinău  MD Republica Moldova     false Avocat Stagiar  BAA ULIM    Chișinău  MD Republica Moldova    false Mediator  Curs de inițiere în mediere (ULIM)    Chișinău  MD Republica Moldova    false Consilier în proprietate intelectuală  AGEPI    Chișinău  MD Republica Moldova      ro română    ru rusă  C2 C2 C2 C2 C2   en engleză  B2 B2 B2 B2 B2   fr franceză  C1 C1 C1 C1 C1   es spaniolă  C1 C1 B2 B2 B1  <p>1.         <u>Drept Civil și Procedură Civilă</u></p><p class="indent1">-           <em>Dreptul de autor</em> (lucrul cu AGEPI: înregistarea drepturilor de autor și conexe (procedura integrală de la întocmirea documentației pînă la obținerea certificatului); experiență de apărare a drepturilor de autor în instanța de judecată (pe toate 3 nivele: prima instanță, Curtea de Apel, CSJ).</p><p class="indent1">-          <em>Dreptul Consumatorului</em> (lucrul cu pretențiile consumatorilor pe etape (incercarea de soluționare pe cale amiabilă a diferendului, inclusiv cu întreținerea corespondenței (necesară în caz de judecată), examinarea cazului în instanța de judecată (pe 3 nivele); instruirea colegilor care contactează nemojlocit cu consumatorul despre prevederile legale, inclusiv asistență directă în soluționarea promptă a pretențiilor clienților; lucrul cu Cartea de Reclamații (forma de procurare, înregistrare, completare și lucrul cu aceasta).</p><p class="indent1">-          <em>Contracte</em> (elaborarea contractelor de vînzare-cumpărare; de locațiune; arendă; schimb; donație (lucrul comun cu notarul); împrumut; fidejusiune; prestări servicii; parteneriat; de transport; CIM; comodat etc.; verificarea și ajustarea prevederilor contractuale în folosul și interesul companiei cu prevederea rsicurilor posibile; lucru cu contractele in limba engleza.)</p><p class="indent1">-          <em>Înființarea/ modificarea SRL, AO </em>( procedura de înfiintare și modificare a actelor de constituire SRL, AO. Conlucrarea CÎS, Ministerul Justiției:procedura de la întocmirea și depunerea dosarului pina la ridicarea actelor de constituire).</p><p class="indent1">-          <em>Colaborare pe intern </em>(oferirea suportului necesar colegilor de lucru în soluționarea problemelor de ordin juridic, analiza procedurilor interne și după caz înaintarea propunerilor de optimizare a acestora, precum și alte acțiuni necesare pentru buna fucționare a companiei).</p><p class="indent1"> </p><p class="indent1">2.      <u>Drept Penal și  Procedură Penală</u></p><p class="indent1">-          Experineță de lucru cu organele de drept în cazuri penale (depunerea cererii la poliție; participarea la audiere; participarea la întocmirea proceselor-verbale; întocmirea explicațiilor; colectarea și prezentarea probelor; examinarea dosarului în instanța de judecată pină la sentința finală).</p><p class="indent1"> </p><p class="indent1">3.      <u>Drept Contravențional</u></p><p class="indent1">-          Experiență de lucru cu cazuri contravenționale (etapa prejudiciară - lucrul cu agentul constatator, etapa judiciară, pînă la pronunțarea hotărîrii finale).</p><p class="indent1"> </p><p class="indent1">4.      <u>Acte și corespondență</u></p><p class="indent1">-          Întocmirea scrisorilor, actelor de predare-primire, proceselor verbale, notificărilor, graficelor, prezentărilor inclusiv în Visio și Power Point, dărilor de seamă, explicațiilor, actelor de ordine internă: ordine, acte de constatare, regulamente, fișa postului etc.</p><p class="indent1">-          Corespondența cu organele publice și private, inclusiv persoane fizice (de regulă debitori sau consumatori care au făcut inscripții în Cartea de Reclamații).</p><p class="indent1"> </p><p class="indent1">5.         <u>Organe publice și private </u></p><p class="indent1">Experiență în conlucrarea cu instituții de stat și private (bănci, CIS, ANRCETI, poliția, procuratura, instanțe de judecată, Ministerul Justiției, preturi, primării, avocați, notari, FISC, AGEPI, CNPDCP, Cadastru, Inspecția și Institutul Muncii etc.). Experiență în obținerea autorizațiilor pentru efectuarea evenimentelor (in special locuri publice) și plasarea punctelor publicitare.</p>   B 

