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INFORMAȚII 

PERSONALE 
Marioara (Radu) Maxim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENȚĂ 
  

 

 

 

 

2019-prezent Director Juridic & Compliance  

 Lidl Romania, Sector 1, București 

 

Responsabilități principale: 

Realizarea și coordonarea activității de asistență și reprezentare juridică; 

Asigurarea implementării programului de conformitate; 

Asigurarea și coordonarea activității de protecția datelor; 

Asigurarea și coordonarea activității de asigurare. 

2016-prezent Lector colaborator – protecția datelor cu caracter personal  

  

  

Realizarea documentatiei necesare pentru implementarea cerințelor privind 

protecția datelor conform noului Regulament General UE privind protecția datelor 

nr. 679/2016 (RGDP) – proceduri, note de informare, matrice de riscuri etc.; 

Realizarea de evaluari de impact asupra protecției datelor cu cararacter personal; 

Realizarea de analize privind calificarea incidentelor de protecția datelor conform 

RGDP; 

Realizarea programelor de training de protecția datelor; conformitate, prevenirea 

spălării banilor etc.; 

Realizarea de investigații etc. 

2016 – 2017 Manager Senior, FIDS 

Ernst & Young SRL, Sector 1, București 
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2009-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilități principale: 

Implementarea de programe ce privesc protecția si securitatea datelor – analiză de 

risc, dezvoltarea politicilor necesare, procedurilor, standardelor, controalelor 

interne, asistarea clienților în punerea în aplicare a acestora; 

Efectuarea de evaluări operaționale privind confidențialitatea datelor și stabilirea 

măsurilor de remediere 

Furnizarea de training-uri și workshop-uri privind confidențialitatea datelor si 

protecția datelor personale 

Dezvoltarea / asistarea în dezvoltarea măsurilor de remediere impuse de către 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

Efectuarea de investigații in domeniul protecției si securității datelor (de exemplu, 

scurgeri de date, utilizare în mod abuziv al datelor cu caracter personal, încălcarea 

regulilor de proprietate intelectuală etc.);   

Elaborarea și revizuirea programelor de conformitate, politicilor, standardelor și 

elaborarea procedurilor corespunzătoare în conformitate cu industria, afacerile și 

reglementările în vigoare; 

Efectuarea de investigații privind fraudele interne sau externe și nivelul de 

conformitate etc.   

 

 

Director Executiv de Conformitate și de Protecția Datelor România / 

persoana desemnată in domeniul Prevenirii Spălării Banilor  

Începând cu decembrie 2013, aceeași responsabilitate pentru Telekom 

Romania Communications Mobile S.A, Germanos, Sunlight şi Telemobil 

Telekom România S.A. Sector 1, București 

 

Responsabilități principale; 

Implementarea de Programe de Conformitate în companii telecom, în arii precum: 

anti-mită, securitatea și protecția datelor și a informațiilor confidențiale, anti-fraudă, 

ce include criminalitate informatică, conflicte de interese, anti trust, proprietăți 

imobiliare, proprietatea intelectuală, prevenirea spălări de bani, embargo, due-

dilligence, M&A, pe baza standardelor internaționale de certificare; 

Coordonarea activităților de Management al Sistemului de Conformitate (bazat pe 

reglementări aplicabile în UE și SUA, precum: stabilirea strategiei de conformitate 

și a structurii de funcționare a acesteia; activități specifice de implementare a 

sistemului de conformitate (dezvoltarea si implementarea politicilor de 

conformitate, procedurilor și standardelor locale și de grup; consultanță; training, 

detecția si evaluarea riscului; remediu și raportare, etc.); 

Dezvoltarea standardelor de etică și disciplină pentru toți angajații, incluzând 

măsuri de integritate prin verificarea de conflicte de interese, analiză informațională 

a părților terțe, etc.; 

Susținerea de sesiuni de training pe diferite subiecte de conformitate; 

Coordonarea și realizarea activităților de investigare a cazurilor de conformitate și 

de protecție și securitate a datelor; 

Reprezentarea legală a companiilor în relațiile cu autoritățile din domeniul penal, 

Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si altor autorități din aria de 
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EDUCAŢIE ȘI 

PREGĂTIRE   

 

 

 

 

2004-2009      

responsabilități; 

Susținerea de cursuri in domeniul conformității (aprox. 1000 de salariati anual); 

 

Sef Divizie - Divizia Juridică de Litigii  

S.C. Romtelecom S.A. – Sediul Societății, sector 1, București  

Responsabilități principale: 

Activitatea privind litigii; 

Activitatea de consultanță juridică; 

Activitatea cu privire la proiectul de conformitate; 

Activitatea privind datele personale ale angajaților Romtelecom; 

Activitatea juridică locală; 

Activitati privind proiecte de transformare operatională. 

 

1999-2004 Șef de Departament - Litigii, Afaceri de Muncă și Șef de Departament - 

Coordonare Locală 

Centrul Companiei, S.C. Romtelecom S.A. – Sediul Societății, sector 1, 

București 

Responsabilități principale:  

Responsabilități extinse privind coordonarea regională a tuturor consilierilor 

juridici din cele 40 de subsidiare ale Companiei;  

Activitate de consultanță și reprezentare juridică. 

 

1998 – 1999 Consilier juridic  

S.C. Romtelecom S.A. - Sucursala București, sector 1, București 

 

Reprezentarea juridică a  companiei în fata instanțelor din București și în fața 

organelor de urmărire penală pentru cazurile sucursalei; 

Consultanță juridică în mai multe domenii, cum ar fi: comunicațiile electronice; 

achiziții; domeniul financiar (avize cu privire la anumite aspecte financiare legate 

de taxe, impozite, penalități, acordarea de consiliere juridică în timpul controalelor 

efectuate de către organismele publice); domeniul relațiilor de muncă, etc. 

 

 

2015-prezent 

 

 

 

2015 – 2017 

Program de doctorat 

Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 

EMBA  

 

Maastricht School of Management 
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2014 Erisma18  

  

2014 Advanced Certified Fraud Investigation (CFI) 

 - Frankfurt School of Management and Finance, Germany  

  

     2013 

                                                  

International Compliance Association – Diploma in Conformitate 

 

2012 Leadership Alumni 2012 

 - European School of Management and Technology, Berlin 

 

2012 Certified Fraud Investigation (CFI) 

 - Frankfurt School of Management and Finance, Germany   

 

2011 Programul de Excelență de leadership 

 - IE School of Business – Executive Management Education 

 

2010 International Compliance Association  

 Diplomă în Conformitate şi Investigarea Crimei în domeniul financiar 

 

2009                                                Training Dale Carnegie -  Prezentări de mare impact 

 

2007 - 2008 Cambridge, Școala de vară juridică - Administrarea şi conducerea unui  

Departament Juridic propriu;  Abilități de influențare și convingere pentru Avocați 

 

2005 - 2016 European Law Academy, Trier - Germany – Baroul Internațional al Avocaților, 

Asociația Consiliului Corporativ / ACFE 

 Mai multe training-uri profesionale, conferințe și seminarii în următoarele 

domenii: 

- Comunicare și management; 

- Evaluarea riscurilor; 

- Proiecte de conformitate; 

- Litigii si Medierea conflictelor; 

- Punerea în aplicare a reglementărilor UE; 

- Negociere și Conciliere; 

- Mediere și arbitraj; 

- Legislația muncii; 

- Negocierea acordurilor comerciale; 

- Probleme financiare; 

- Reglementările și practicile privind concurența; 

- Conferințe IT&C; 

- Eveniment C5; 

- Seminarii ACFE, etc. 
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COMPETENŢE 

PERSONALE   

 

INFORMAŢII 

ADIŢIONALE   

 

2002 - 2004 Diplomă de Master în Dreptul Afacerilor  

 Facultatea de drept -  Universitatea Titu Maiorescu  

 

2002 - 2003 Formare postuniversitară "Managementul Băncilor și Burselor de Valori" 

 Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori - Academia de Studii Economice  

 

2000 - 2001 Formare postuniversitară de drept civil și comercial din punct de vedere 

penal 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

1999 - 2000 Formare postuniversitară "Managementul Tranzacțiilor Internaționale" 

 Școala de afaceri externe - Academia de Studii Economice 

 

1998 Clasă de specializare "Acordurile comerciale internaționale" 

 Camera de Comerț și Industrie a României 

 

1992 - 1997 Diplomă de Licență 

 Facultatea de drept – Universitatea din București / Facultatea Ecologică București 

Limbă maternă Romană 

Alte limbi Engleză      

 

 

 

Articole și conferințe cu 

participarea de 

lucrări/alocuțiuni prezentate 

- 2015. Articol:  The rights and obligations of the main stakeholders in 

cloud computing services. Lucrare prezentată în cadrul Conferinței 

Internaționale "Perspectives of Business Law in the third milenium", Ediția 

a V-a, organizată de Departamentul de Drept din cadrul Academiei de 

Studii Economice, București, la data de 20.11.2015. 

- 2016. Articol: Processing personal data by cookies, lucrare prezentată în 

cadrul CEPOS CONFERENCE 2016, Craiova, la data de 09.04.2016. 

- 28.10.2016. Alocuțiune - Prevenirea conflictelor de interese prezentată în 

cadrul Conferinței „Integritate în spațiul public și privat - prevenție și 

necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale” (ediția 1). 

Facultatea de Drept - Universitatea București, sala Petre Antonescu.  

- 16.09.2016. Alocuțiune - Integritatea clienților în contextul prelucrării 

datelor cu caracter personal prezentată în cadrul Conferinței Integritate în 

spatiul public și privat – prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în 

raporturile sociale (ediția 2). Facultatea de Drept - Universitatea București, 
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sala Constantin Stoicescu. 

- 20.05.2016.  Alocuțiune - Mecanisme interne și specifice de comunicare 

transparentă între mediul public si privat prezentată în cadrul Conferinței  

„Integritate în spatiul public si privat – prevenție și necesitate în asigurarea 

încrederii în raporturile sociale” (ediția 3). Facultatea de Drept - 

Universitatea București, sala Constantin Stoicescu. 

- 13.01.2017.  Alocutiune - Standarde de integritate în sestorul privat 

prezentată în cadrul Conferinței “Integritate în spatiul public și privat -  

prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale” (ediția 

4). Facultatea de Drept - Universitatea București, sala Constantin 

Stoicescu. 

- 2017. Articol: Noutăți privind Responsabilul cu protecția datelor în 

contextul Regulamentului General (UE) nr. 2016/679 privind protecția 

datelor, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2017, Editura 

Universul Juridic, București. 

- 2017 Articol: Compliance program for private companies, publicat în 

Integrity in Public and private space (coordonator Rodica Aida Popa), 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017. 

- 04.05.2018. Alocuțiune –  Prelucrarea datelor cu caracter personal în 

contextul GDPR prezentată în cadrul Conferinței cu tema "GDPR 2018: 

Cum tebuie sa procedeze avocații", organizată de Baroul București și 

Barourile din Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman în parteneriat 

cu Facultatea de Drept-Universitatea București și Editura Universul 

Juridic. Facultatea de Drept-Universitatea București, sala Aula Magna. 

- 26.06.2018. Alocuțiune  - Calitatea de operator/persoana împuternicită a 

avocaților  prezentată în cadrul Conferinței cu tema "GDPR în actele 

avocaților și ale clienților", organizată de Baroul București și Barourile din 

Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman în parteneriat cu Facultatea 

de Drept-Universitatea București și Editura Universul Juridic. Facultatea 

de Drept-Universitatea Bucuresti, sala Aula Magna. 

- 28.01.2019. Alocuțiunea - Evaluarea de impact asupra protecției datelor 

prezentată în cadrul Conferinței ”Asigurarea respectării Regulamentului 

General privind Protecția Datelor și a reglementărilor naţionale aplicabile”, 

organizată de Autoritatea Națională privind Supravegherea Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor 

Omului.  

- 2019.  Articol, Co-autor: Prelucrarea datelor cu caracter personal în 

scopul evitării și gestionării situațiilor de conflict de interese publicat în 

Revista Dreptul nr. 7/2019, Editura Uniunea Juriștilor din România, 

București. 

- 16.09.2019. Alocuțiune - Codul de Conduita - garanție a dreptului la 

protecția datelor prezentată în cadrul Conferinței „Impactul noilor 

tehnologii asupra profesiei de avocat”, Palatul Parlamentului,  Sala 

„Nicolae Iorga“.  

- 16.10.2019.  Alocuțiune - Certificare de conformitate GDPR, prezentată în 

cadrul Conferinței organizată cu ocazia Adunării Generale Ordinare a 

Baroului București sub denumirea „Impactul noilor tehnologii asupra 

profesiei de avocat”, Sala Palatului.  
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- 31.01.2020. Alocuțiune – Program GDPR prezentată în cadrul Conferinței 

„Aspecte practice de aplicare a Regulamentului General privind Protecția 

Datelor și a reglementărilor naționale incidente” organizată de  Autoritatea 

Națională privind Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului. 

  

  

  


