
Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iliescu Mirela Aurelia 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 20.08.1970 

Experienţa profesională  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Aprilie 2010 – prezent 
Consilier juridic 
Elaborare/avizare ordine, decizii PDG,  
Formulare cereri de chemare în judecată, apel, recurs, contestație în 
anulare, revizuire, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, precizări, 
cereri reconvenționale, cereri în interes propriu, interogatoriu, răspuns 
la interogatoriu, obiective ți/sau obiecțiuni la rapoarte de expertiză, 
note scrise în dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorețti din 
România, întreprinderea oricărui alt demers în dosare juridice în care 
SRR este parte, 
Formulare cereri de executare silită, contestații la executare, cereri de 
înscriere în tabloul creditorilor persoanelor juridicice supuse 
procedurii insolvenței, întreprinderea oricărui alt demers în dosare de 
executare silită/insolvență, 
Elaborare/avizare acte juridice din punct de vedere al legalității, 
Întocmire/avizare contracte, formulare răspunsuri la adrese, notificări, 
petiții, plângeri persoane fizice/juridice, formulare puncte de vedere 
pe aspecte juridice, 
Asigură reprezentare juridică a SRR, apărare drepturi ți interese SRR 
în fața instanțelor judecătorețti de orice grad ți a altor organe de 
jurisdicție, precum ți în raporturile cu alte organisme, persoane fizice 
sau juridice.  
 
Societatea Română de Radiodifuziune 
Servicii media 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Noiembrie 2002- aprilie 2010 
Consilier juridic 
Reprezentare societate în fața instanțelor de judecată, organelor 
arbitrale, executori judecătorețti, notariate, precum ți în raporturile cu 
alte organisme; formulare cereri de chemare în judecată, plângeri 
penale, cereri de executare silită, propunere probe în soluționarea 
dosarelor juridice, formulare cereri de înscriere în tabloul creditorilor 
persoanelor juridicice supuse procedurii insolvenței. 
 
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR Marfă” SA 
Transport feroviar de marfă  



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

 

 Iulie1999 – octombrie 2002 
 Jurisconsult, consilier juridic 
 Reprezentare societate în fața instanțelor de judecată, organelor 
arbitrale, executori judecătorețti, notariate, precum ți în raporturile cu 
alte organisme; formulare cereri de chemare în judecată, plângeri 
penale, cereri de executare silită, propunere probe în soluționarea 
dosarelor juridice, formulare cereri de înscriere în tabloul creditorilor 
persoanelor juridicice supuse procedurii insolvenței. 
 
Societatea de Servicii de Management Feroviar ”SMF” SA 
 Asigurare servicii financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, 
de organizare a licitațiilor, pentru regia autonomă ți societățile 
comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor 
Ferate Române, precum ți pentru alte persoane juridice, române sau 
străine. 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

 Septembrie 1998 - iunie1999 
 Contabil 
 Realizare lucrări financiar- contabile 
 
  
Societatea de Servicii de Management Feroviar ”SMF” SA 
 Asigurarea serviciilor financiar-contabile, de control de gestiune, 
juridice, de organizare a licitațiilor, a     managementului proiectelor 
finanțate din credite externe, rambursabile sau nerambursabile, 
gestionării   acestor credite, pentru regia autonomă ți societățile 
comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor 
Ferate Române, precum ți pentru alte persoane juridice, române sau 
străine, cât ți prin desfățurarea altor activități specifice, necesare 
realizării obiectului său de activitate. 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Iulie 1990 – august 1998 
Funcționar economic, Contabil 
Realizare lucrări financiar- contabile 
 
 
Societatea Națională a Căilor Ferate Române  
  Transporturi feroviare 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Jurist, Diplomă de Licentă Universitatea Bucurețti – Facultatea de 
Drept 1999, specializare drept internațional privat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Ecologică Bucurețti- Facultatea de drept 
 

 Diplomă domeniul Resurse Umane – 2016 
Diplomă domeniul Resurse Umane – 2005 
Diplomă domeniul achiziții, Bursa Română de Mărfuri–- 2004 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

Capacitate de relaționare/comunicare cu alte persoane, analiză, 
evaluare, corelare ți sinteză a informațiilor, capacitate de decizie, 
spirit de echipă  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză: citit–bine/ scris-bine/vorbit-mediu 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare calculator – sistem de operare Windows, Excel 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 

 

 


