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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ZAMFIRESCU VLAD 

Adresă București, România 

Telefon   0734.708.864   

                                       E-mail av_vladzamfirescu@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 20.05.1975 

                                         

Experienţa profesională Avocat în cadrul Baroului București din anul 1999 

  

Perioada Din decembrie 2001 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat, titular cabinet de avocatură 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistență juridică și reprezentare în domeniile: Drept Civil, Drept 
Administrativ, Drept Comercial, Dreptul familiei, Drept Penal, Revendicarea 
imobilelor preluate abuziv de către stat (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 
10/2001, Legea nr.165/2013), Reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și forestiere, Litigii in contradictoriu cu ANRP privind 
despăgubirile cuvenite foștilor proprietari, Acțiuni în despăgubire-daune 
materiale și morale-ca urmare a accidentelor de circulație etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Baroul București-Cabinet de avocatură ”Vlad Zamfirescu” 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Avocatură 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Octombrie 1999-Decembrie 2001 

  Avocat stagiar  

  Drept Civil, Dreptul Familiei 

  Baroul București-Cabinet de avocatură „Bodnar Severin” 

  Avocatură 
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Educaţie şi formare  

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 
  2016-prezent 
 
 Studii doctorale-Drept civil, coordonator- Prof. Univ. Dr. Iosif R.Urs 
 
 
 

 Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Bucureşti 

 
Perioada 

 
2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Masterat Comunicare Politică, Marketing Politic și Electoral 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Comunicare politică, Marketing electoral, Analiza imaginii organizațiilor, 
Gestionarea imaginii, Psihologie socială. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Școala națională de studii politice și administrative-Facultatea de Comunicare 
și Relații publice 

 
Perioada 

 
2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare „Instituții constituționale și instituții politice” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

      Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de   
formare 
 

Drept constituțional, Drept administrativ 
 
 
 
Universitatea București-Facultatea de Drept 

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare - Drept privat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

       Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
 

Drept comercial, Dreptul afacerilor 
 
 
 
Universitatea București-Facultatea de Drept 

Perioada 
 

1994-1998  
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență Științe Juridice 
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Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
 

       Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

       Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Drept civil, Drept administrativ, Drept constituțional, Drept comercial, 
Dreptul muncii, Drept penal, Dreptul mediului 
 
 

   Universitatea București-Facultatea de Drept 
 
 
 
 
  1989-1993 
  Diplomă de bacalaureat 
   
   Matematică-Fizică 
 
 
  Colegiul Național Gheorghe Lazăr București 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
   Aptitudini și competențe 

personale 
 

 

 
  -Abilitatea de a soluționa probleme juridice cu grad sporit de complexitate și 
de a le susține în fața instanțelor judecătorești precum și a altor instituții; 
-Autoperfecționarea și valorificarea cunoștințelor și experienței dobândite; 
-Capacitatea de analiză și de sinteză; 
 

 
                    Limba maternă 

 
          Limbi străine cunoscute 

 
 

           Competenţe şi abilităţi            
sociale 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

  
  Limba română 
 
Limba engleză, Limba franceză, Limba germană 
 
 
Corectitudine, asumarea de responsabilități, spirit civic 
 
 
Experiență în leadership, organizare și coordonare, lucru în echipă,  
managementul resurselor și gestionarea situațiilor de criză; 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

   Operare PC, bună cunoaștere a programelor Windows, MS Office, MS 
Excell, MS Powerpoint etc. 
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          Informaţii suplimentare Pot fi furnizate la cerere 

.  

 

Alte activități profesionale 

-Participare, în calitate de delegat al Baroului București, la lucrările Congreselor Uniunii Naționale a Barourilor 

din România; 

-Participare activă la lucrările Adunărilor Generale ale Baroului București;  

-Vicepreședinte al Comisiei de cenzori al Casei de Asigurări a Avocaților-Filiala București-Ilfov; 

-Coordonator al colecției "Drept" la Editura Trei, București; 

-Participare activă, începând cu anul 1999, la activitatea ONG-urilor care militează pentru restituirea 

proprietăților preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist; 

-Participare la activități civice. 

 

Lista de lucrări publicate: 

-V. Zamfirescu, Modele de cereri și acțiuni în justiție, Drept civil, Dreptul familiei, Legile restituirii 

proprietăților, Editura Trei, București, 2013; 

-V. Zamfirescu, Modele de cereri și acțiuni în justiție, Ediția a 2-a revăzută și adăugită, Drept procesual civil, 
Drept civil, Dreptul familiei, Legile restituirii proprietăților, Editura Trei, București, 2015; 

-V. Zamfirescu, Difficulties in the enforcement of the Law nr. 165/2013 concerning the measures for the 
completion of the restution process of the real estate in Romania, Titu Maiorescu University law annals, 
Editura Hamangiu, 2017 

  

Participări la comunicări și seminarii ştiinţifice naţionale/internaţionale: 

-Congresul Uniunii Internaționale a Deținătorilor de Proprietăți Imobiliare (U.I.P.I.), 26-27 iunie 2015, Oslo, 
Norvegia; 

-Conferința Dreptul Afacerilor 2009, București; 

-Conferința Dreptul Afacerilor 2010, București; 

-Conferința Dreptul Afacerilor 2016, București; 

-Forumul Legislativ „Noul Cod de Procedură Civilă”, februarie 2013, București; 

-Conferința Națională „Executarea silită”, 25 septembrie 2015, București. 

 

 

 


