
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Conferențiar-universitar 
Universitatea de Studii Europene din Moldova [ 09 – În curs ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Activitate didactică și de cercetare:

-de predare curs și lucrări practice la disciplinile: drept financiar și drept fiscal;

-în cadrul masteratului ”Reglementarea Juridică a Impozitelor și Taxelor”

Avocat 
Cabinetul avocatului [ 09 – În curs ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Avocat stagiar 
Uniunea Avocaților din Republica Moldova [ 08 – 09 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Șef secția juridică 
SRL „Comontel-Grup” prin cumul SC „Business-Market” SRL [ 07 – 07 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

-       negocierea, modificarea şi încheierea contractelor comerciale;

-       primirea şi evidenţa actelor administrative necesare funcţionării unităţilor comerciale în teritoriu (licenţă,
autorizaţie etc.);

-       participarea la şedinţele judiciare, conlucrarea cu executorii judiciari şi debitori în scopul elucidării restanţelor
achitării producţiei procurate sau reparării prejudiciului material.

-       organizarea lucrului în echipă şi soluţionarea conflictelor.

-       deschiderea noi puncte comerciale în teritoriu pe cale amiabilă sau prin cîştig de cauză –contencios
administrativ.

Lilia Gulca 

Cetățenie: moldoveană  

 

Data nașterii: 10 Dec 74  

Gen: Feminin  

 

 

(+373) 69287111 

E-mail: gulcalilia@gmail.com 

Adresă : Alba-Iulia 77/5 ap.37, 2071 Chișinău (Moldova) 
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Jurisconsult 
SRL „Clasicvin-Industrial” [ 04 – 07 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Participarea la soluţionarea cauzelor civile, comerciale, şi de muncă în instanţele judiciare de toate nivelele,
elaborarea contractelor comerciale, de munca, civile.

Evidenţa cadrelor, elaborarea ordinelor administrative şi de munca.

Jurisconsult SRL „Podgoria Dunării” şi ÎM „Kazayak-Vin” SA 
Corporaţia SRL „Vininvest” [ 01 – 04 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

-       soluţionarea diferendelor în cadrul instanţelor judiciare economice cât şi în cadrul Curţii Supreme de Justiţie.

-       câştig de cauză la Curtea Suprema de Justiţie pe dosarul „Direcţia Generală Teritorială UTA Gagauzia a
Centrului pentru combaterea Crimelor Economice si Corupţiei şi „Kazayak-Vin”.

-       Câştig de cauză pe alte  opt dosare cu debitori persoane juridice.

-       Activităţi de publicitate a producţiei si dezvoltarea reţelei interne de comercializare a producţiei

-       Modificarea Statutului societăţii, elaborarea regulamentului de ordine interioară, Regulamentului comisiei de
cenzori, etc.

Jurisconsult 
SA “Carahasani-vin” [ 00 – 01 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Redactarea, elaborarea şi negocierea contractelor comerciale de diferite tipuri la nivel naţional cât şi internaţional,
reprezentarea în organele judiciare economice, rezolvarea problemelor juridice necesare firmei ce ar cuprinde
interpretarea legislaţiei în vigoare, elaborarea petiţiilor, conlucrarea cu diverşi parteneri de afaceri.

Jurisconsult 
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciul Public [ 99 – 00 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Reprezentarea în organele judiciare a membrilor de sindicat, examinarea plângerilor şi a petiţiilor, notificarea
proiectelor de acte normative ca de exemplu: “Legea cu privire la sindicate”; “Contractul colectiv nivel naţional
pentru anul 2000”.

Specialist principal în Direcția legislația muncii 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale [ 98 – 98 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Elaborarea actelor normative precum: “Legea  cu privire la contractul colectiv de muncă”; “Legea privind
soluţionarea conflictelor colective de muncă”, redactarea lor – “Regulamentul privind completarea, păstrarea şi
evidenţa carnetelor de muncă”, oferirea informaţiei privind modul de protecţie juridică şi de informare a cetăţenilor
privitor la drepturile sale, în diferite cazuri concrete.
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Certificat pentru participare la programul de instruiri ”Dreptul mass-media” 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova [ Iul 20 – Nov 20 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar 
Universitatea de Studii Europene din Moldova [ Iun 17 – Iun 18 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Certificat de participare la cursurile ”Strategia și eficiența justiției cu suportul avocaților 
Consiliul Europei [ 16 – 16 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Certificat de participare la cursul de instruire ”Tehnici și abilități de prezentare a unei cauze în fața
instanței de judecată 
Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova [ 14 – 14 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Certificat ce confirmă participarea la cursul de instruire ”Expertiza judiciară-mijloc de administrare a
probelor în procesul penal” 
Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova [ 14 – 14 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Diplomă de participare la cursurile de instruire ”Studierea la distanță a drepturilor omului” 
ONG ”Ambasada pentru drepturile omului” [ 13 – 13 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Certificat de participare la cursurile de instruire ”Metode interactive în educarea adulților” 
Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova [ 13 – 13 ] 

Adresă: Chișinău (Moldova) 

Diplomă de doctor în drept 
Academia Juridică de Stat din Moscova [ Mai 05 – Dec 10 ] 

Adresă: Moscova 

Diplomă de licență în drept 
Universitatea ”Babeș-Bolyai” [ Oct 93 – Iun 98 ] 

Adresă: Cluj-Napoca (România) 
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franceză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ: A1  CITIT: B1  SCRIS: B1  

EXPRIMARE SCRISĂ: A1  CONVERSAȚIE: A1  

engleză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ: B1  CITIT: B1  SCRIS: A2  

EXPRIMARE SCRISĂ: A1  CONVERSAȚIE: A1  

rusă 

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C2  CITIT: C2  SCRIS: C2  

EXPRIMARE SCRISĂ: C2  CONVERSAȚIE: C2  

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): 

Moldovenească 

COMPETENȚE DIGITALE

Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar / Zoom / Microsoft Word- nivel intermediar / 
Microsoft Word Microsoft Excel Power Point / Utilizare buna a programelor de comunicare(mail
messenger skype) / Microsoft Excel / Microsoft Word / Microsoft office word

PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere: B 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

Competențe organizatorice 

Competenţe manageriale dobândite în cursul carierei, ca urmare a ocupării unor funcţii de conducere:

Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de analiză şi stabilire a
modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor;

Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau speciale;

Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi capacitate de a utiliza rezultatele controlului
pentru îmbunătăţirea activităţilor;

Realizarea unui climat de muncă optim prin motivarea colegilor și studenților, conducere prin exemplu şi prin
asumarea responsabilităţii pentru efectele acţiunilor proprii sau ale structurii coordonate;

Stimularea iniţiativelor şi promovarea unei atitudini proactive în cadrul colectivului coordonat;

Promovarea unei colaborări interinstituţionale eficiente.
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COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Competențe de comunicare și interpersonale 

Abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi interpersonală formate în carieră şi prin participarea la conferinţe de
specialitate;

Disponibilitate de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor;

Capacitate de integrare în colectivul de muncă şi de a dezvolta relaţii armonioase cu colegii şi studenții;

Capacitate de a lucra în cadrul unor grupuri constituite pentru îndeplinirea unor misiuni şi atribuţii şi pentru
derularea unor proiecte;

Capacitate de relaţionare cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional;

Prestanţă în relaţiile cu şefii, colegii, comportament şi conduită etică în timpul şi în afara serviciului.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ

Competenţe dobândite la locul de muncă 

Experienţă în ducerea cadrelor, perfectarea contractelor de categorie comercială, negocierea contractelor şi
ameliorarea conflictelor, reprezentarea în organele judiciare de toate nivele, organizarea adunărilor acţionarilor şi
procurarea acţiunilor, darea în exploatare a imobilelor, perfectarea documentelor la organele abilitate cu astfel de
împuternicire.
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                 <p>Competenţe manageriale dobândite în cursul carierei, ca urmare a ocupării unor funcţii de conducere:</p> 
<p>Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de analiză şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor;</p> 
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