
Avocat în Baroul București din anul 2004 ,

cu expertiză pe consultanță comercială ,

mediere si negociere în achiziții ,

contractare , drept societar , real estate ,

fonduri europene , condiții accesare

finanțări , reprezentare în fata unor

instituții variate .

Antreprenor în turism , am dezvoltat o

mică afacere de familie de la zero ,  cu

fonduri europene și accesare creditare ,

ce functioneaza de 12 ani și pentru care

am finalizat perioada de monitorizare în

anul 2013 .

Experiența multidisciplinară , respectiv

juridică de consultanță în domenii

diferite și antreprenorială , îmi aduce

abilitatea de combinare a normelor

tehnice juridice , cu datele și

problematicile tematicii pentru care se

caută soluția juridică , cu analiză a

riscurilor și sesizare contradicții și

înțelegerea aspectelor practice .

   

PROFIL  PERSONAL

OANA
ALEXANDRA

CAMBERA
Avocat  

Antreprenor  

CONTACT

oana.cambera@ro.plus
https://www.facebook.com/OanaCamberaUSR

PLUS

INTERESE

Educația civică și juridică a cetățenilor 
Libertatea de exprimare

Echitatea raporturilor cetățean -stat
Încurajarea micul antreprenoriat 

Turismul brand de țară

EXPERIENȚĂ  PROFESIONALĂ

2006-2010, 2015-prezent

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT 

OANA CAMBERA

 ANTREPRENOR  ÎN  TURISM

Domeniu de activitate - coordonarea activitatii legale pentru
grup de companii, cu activitati in diferite orase din țară, in
domeniul dezvoltarii imobiliare, administrare imobiliara,
constructii civile si industriale, proiectare si arhitectura,
consultanta, energie regenerabila.

LEGAL  MANAGER  EXTERNALIZAT 

AVOCAT  TITULAR

Analize legale , rapoarte de risc și garanții , negociere clauze

favorabile și crearea cadrului contractual pentru un spectru

complex de tranzacții .

Monitorizare și îmbunătățirea fluxului juridic în cadrul unor

societăți .Monitorizare legislativă pe anumite domenii .

Consultanță și reprezentare în proceduri de contractare .

Consultanță și reprezentare în fața unor insituții de stat

abilitate cu autorizarea unor activități specifice .

Reprezentarea clientilor in fata unor persoane publice sau de

drept privat in cadrul procedurilor prealabile , în fața

instanțelor de judecată și instituții administrative .

Dezvoltarea unei unități turistice în mediul rural.
Proiect pornit de la zero, cu achiziție teren, accesare fonduri
europene, credit bancar, construire și achiziții, autorizări,
implementarea regulilor de clasificare și funcționare

2007-prezent

2007-2010

AVOCAT  STAGIAR. CONSULTANT  LEGAL 

2003-2006

Practică drept penal, instanțe de judecată și parchet. 
Practică drept civil și de familie.
Consultanță tip in house companie de transporturi
internațional.



L IMB I  STRĂ INE

 - nivel avansat profesional
Franceză - nivel mediu

Italiană - nivel începător

EDUCAȚ IE

Master dreptul afacerilor
Facultatea de Drept

Universitatea Nicolae Titulescu

01/2004 – 06/2005

Diplomă de licență 
Facultatea de Drept

Universitatea Titu Maiorescu București

1999-2003

Diplomă de bacalaureat și atestat ME limba engleză

Colegiul Național Vasile Alecsandri Galați

Certificat Cambridge

LIMBI  STRĂINE

Engleza - nivel avansat - proficiency

Franceză- nivel mediu

CURSURI

▪Competiție si cooperare , teoria echilibrului în clauze

contractuale în asociații .

▪Aspecte practice legale cu privire la întinderea și efectele

autorizației de construire . Publicitatea imobiliară , aspecte

practice .

▪Reaua credință în etapa precontractuală .

▪Administrație publică locală-dreptul colectivităților locale și

procedura contenciosului administrativ .

▪Managementul activităților turistice .

VOLUNTARIAT

▪Cazuri sociale (ONG , fundații , cămine de copii și bătrăni)

▪Fără penali în funcții publice

▪Acțiuni de împădurire , curățenie

▪Oameni Noi

▪Delegat/observator anterior întrării în politică


