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 Mobil: +40 744 111 847; 

E-mail: lucian@maidanuc.ro; 

Website: www.maidanuc.ro, 

www.consiliermarci.ro. 

CURRICULUM VITAE 

Iulian Lucian Maidanuc       

 

 

COMPETENŢE CHEIE: 

 

 Avocat definitiv cu drept de reprezentare în faţa tuturor instanţelor române, inclusiv în faţa 

Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie; 

 Specializat în drept comercial, în dreptul societăţilor comerciale și în dreptul proprietăţii 

intelectuale; 

 Experienţă solidă în piaţa de capital, proprietate intelectuală pe Internet, contracte comerciale 

și dreptul muncii; 

 Experienţă îndelungată atât în acordarea de consultanţă juridică de afaceri pentru societăţi 

comerciale cât și în reprezentarea în instanţă în litigii comerciale; 

 Consilier în proprietate industrială, în specializarea mărci și indicaţii geografice. 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 

 

Perioada: 30 mai 2012 – prezent 

Compania: Maidanuc - cabinet de proprietate industrială  

Tipul activităţii: Cabinet individual de proprietate industrială; București 

Poziţia: Consilier în proprietate industrială (mărci și indicaţii geografice), titular 

Responsabilităţi:  Înregistrarea de mărci și derularea tuturor activităţilor accesorii 

  

Perioada: 16 martie 2007 – prezent 

Compania: Maidanuc - cabinet de avocat  

Tipul activităţii: Cabinet individual de avocatură; București 

Poziţia: Avocat titular 

Responsabilităţi:  Redactarea de cereri și acţiuni de chemare în judecată; 
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 Reprezentarea în litigii diverse cum ar fi cele privind acţiunile în anulare a 

hotărârilor adoptate de adunările generale ale societăţilor comeciale, de 

proprietate intelectuală, revendicări imobiliare, pretenţii din raporturi 

comerciale, de dreptul muncii, insolvenţă, despăgubiri pentru încălcarea 

drepturilor morale ale persoanelor și altele; 

 Consultanţă juridică de afaceri pentru administrarea societăţilor comerciale; 

 Redactarea si negocierea de contracte comerciale diverse, inclusiv de 

contracte privind activitatea în Internet; 

 Redactarea de hotărâri ale adunărilor generale ale societăţilor comerciale și 

de decizii ale consiilor de administraţie; 

 Transferul acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale și 

redactarea contractelor de cesiune de acţiuni și a contractelor pentru 

garanţii pe acţiuni; 

 Modificarea formei juridice a societăţilor comerciale (majorarea capitalului 

social, divizare sau fuziune), redactarea hotărârilor și actelor necesare; 

 Verificarea lucrărilor juridice ale altor avocaţi sau consilieri juridici și 

coordonarea activităţii lor. 

  

Perioada: 31 martie 2004 - 31 ianuarie 2011 

Compania: Asociaţia Acţionarilor din România 

Tipul activităţii: Asociaţie pentru apărarea drepturilor acţionarilor minoritari ai societăţilor 

comerciale listate pe piaţa de capital; București 

Poziţia: 

Responsabilităţi: 

Membru în consiliul director 

 Reprezentarea acţionarilor minoritari în litigii privind anularea hotărârilor 

adoptate de adunările generale ale societăţilor comerciale; 

 Reprezentarea acţionarilor minoritari în adunările generale ale acţionarilor; 

 Consilierea acţionarilor minoritari pentru apărarea drepturilor lor în 

raporturile cu societăţile comerciale listate pe piaţa de capital. 

  

Perioada: 20 noiembrie 2000 - 15 martie 2007 

Compania: NCH Advisors Inc. Wilmington, Sucursala București  

Tipul activităţii: Societate de administrare a fondului de investiţii Broadhurst Investments 

Limited și a altor fonduri de investiţii americane cu activitate pe piaţa de capital 

Poziţia: Consilier juridic 

Responsabilităţi:  Redactarea de cereri de chemare în judecată a societăţilor comerciale la 

care fondul de investiţii avea participaţii minoritare; 

 Reprezentarea în instanţă în litigii privind societăţile comerciale și piaţa de 

capital; 

 Participarea la adunările generale ale acţionarilor a societăţilor comerciale 
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la care fondul de investiţii avea participaţii; 

 Participarea la ședinţele consiliilor de administraţie în care am fost 

desemnat din partea fondului de investiţii ca membru al consiliului de 

administraţie (Vel Pitar S.A. Rm. Vâlcea, Umeb S.A. Bucureşti, Şapte Spice 

S.A. Rm. Vâlcea și Imsat S.A. Bucureşti, iar la Imedia Plus Group S.A. 

Bucureşti am fost administrator unic); 

 Avizarea juridică a unor acte de administrare a societăţilor comerciale; 

 Recuperarea de dividende datorate de societăţile comerciale la care fondul 

de investiţii avea participaţii minoritare, inclusiv pe calea acţiunilor în 

instanţă; 

 Reprezentarea în instanţă în litigii colective de muncă; 

 Redactarea și negocierea de contracte comerciale extrem de diverse; 

 Transferul acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale și 

redactarea contractelor de cesiune de acţiuni și a celor pentru sau garanţii 

pe acţiuni; 

 Modificarea formei juridice a societăţilor comerciale (majorarea capitalului 

social, divizare sau fuziune), redactarea hotărârilor și actelor necesare; 

 Avizarea și verificarea lucrărilor juridice ale consilierilor juridici ai societăţilor 

comerciale la care fondul de investiţii avea participaţii minoritare. 

  

Perioada: 20 noiembrie 1999 - 19 noiembrie 2000 

Compania: S.A.I. Muntenia Invest S.A.  

Tipul activităţii: Societatea de administrare a investiţiilor S.I.F. Muntenia S.A. București 

Poziţia: Consilier juridic 

Responsabilităţi:  Redactarea de cereri de chemare în judecată a societăţilor comerciale la 

care S.I.F. Muntenia avea participaţii; 

 Reprezentarea în instanţă în litigii privind societăţile comerciale; 

 Participarea la adunările generale ale acţionarilor a societăţilor comerciale 

la care S.I.F. Muntenia avea participaţii; 

 Recuperarea dividendelor datorate de societăţile comerciale la care S.I.F. 

Muntenia avea participaţii, inclusiv pe calea acţiunilor în instanţă. 

  

Perioada: 2 decembrie 1997 - 19 noiembrie 1999 

Compania: Banca Agricolă S.A. 

Tipul activităţii: Instituţie bancară 

Poziţia: Consilier juridic 

Responsabilităţi:  Coordonarea unei echipe de recuperare a creditelor neperformante; 

 Executarea silită împotriva debitorilor băncii, prin valorificarea garanţiilor 

bancare și alte acţiuni împotriva patrimoniului debitorilor. 
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Perioada: 7 septembrie 1995 - 1 decembrie 1997 

Compania: Credit Bank S.A. 

Tipul activităţii: Instituţie bancară 

Poziţia: Consilier juridic 

Responsabilităţi:  Acţionarea în instanţă a debitorilor băncii și obţinerea titlurilor executorii 

împotriva acestora; 

 Executarea silită împotriva debitorilor băncii, prin valorificarea garanţiilor 

bancare și alte acţiuni împotriva patrimoniului debitorilor; 

 Verificarea și avizarea contractelor de credit și a garanţiilor bancare. 

 

EDUCAŢIE ȘI FORMARE: 

 

Perioada: 1991 – 1995 

Instituţia: Universitatea București, Facultatea de Drept 

Diploma obţinută: Diploma de licenţă în știinţe juridice 

 

ALTE INFORMAŢII: 

 

Membru în:  Baroul București, Uniunea Naţională a Barourilor din România 

 Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România 

  

Aptitudini:  Abilitatea de a lucra sub presiune și cu termene limită foarte strânse; 

 Foarte bune abilităţi de analiză și sinteză, atenţie pentru detalii; 

 Bune abilităţi de comunicare și interrelaţionare personală; 

 Limbi străine cunoscute: engleza - nivel mediu; 

 Carnet de conducere categoria B din anul 1996; 

 Cunoștinte solide de operare PC. 

  

Informaţii 

personale: 

 Data nașterii: 21 septembrie 1970 

 Naţionalitatea: română 

 Starea civilă: necăsătorit 

 Adresa: Bd. Chișinău nr. 7, sector 2, București 

  

Detalii de 

contact: 

 Mobil: +40 744 111 847 

 E-mail: lucian@maidanuc.ro 

 Website: www.maidanuc.ro, www.consiliermarci.ro 
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