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INFORMAŢII PERSONALE

LEAUA Ioana Crenguța
Str, Zborului nr 10 sector 3 cod 030595 București România
0214054304

0722575255

cleaua@lddp.ro
www.lddp.ro

Sexul F | Data naşterii 06/06/1971 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT

Profesor Universitar
Facultatea de Drept/Academia de Studii Economice București

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Februarie 2021 – prezent

Profesor Universitar
Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București
•
Dreptul afacerilor, Drept societar
•
Dreptul comparat al arbitrajului internațional ( în cadrul Școlii Doctorale de Drept )
•
Dreptul comunicațiilor și noilor tehnologii ( în program de master)
Tipul activității sau sectorul de activitate: Didactic

Iunie 2005 - prezent

Avocat, Partener Coordonator
Firma de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP (denumită anterior Leaua &
Asociații), Strada Zborului nr. 10, București
▪ Consultanță și reprezentare în litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată și al instanțelor arbitrale, în
diferite domenii de drept, inclusiv în domeniul dreptului comercial, societar, al asigurărilor, al
schimburilor internațional de mărfuri, al dreptului internațional privat, al dreptului administrativ, al
achizițiilor și concesiunilor publice, al dreptului consumatorului și al protejării investițiilor.
Tipul activității sau sectorul de activitate : Juridic

Februarie 2003 - prezent

Arbitru
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
(arbitru începând cu anul 2003, vicepreședinte în perioada ianuarie 2008-ianuarie 2012)
ICC International Court of Arbitration (Paris) (membru al Curții în perioada 2012-2015, vicepreședinte în
perioada 2015-2018, membru al Arbitration and ADR Committee începând cu anul 2012- prezent)
Silicon Valley Arbitration and Mediation Center (SVAMC) – membru Tech List - The List of the World
Leading Technology Neutrals (începând cu anul 2019 - membru în Board of Directors)
Vienna International Arbitration Center ( VIAC), instanțe de arbitraj comercial internațional de pe lângă
camerele de comerț din Bulgaria, Moldova, Polonia, Slovenia, instanța de arbitraj CIETAC din Beijing,
China, SHIAC din Shaghai, centrul de arbitraj din Shenzen și din Kuala Lumpur, centrul arbitral regional
KLRCA din Malaysia
World Intellectual Property Organisation ( WIPO) – Arbitration and Mediation Center (prezentat ca

arbitru pentru litigiile privind proprietatea intelectuală)
▪

Soluționarea litigiilor comerciale în calitate de arbitru (și atribuțiile statutare atunci când a existat
funcția de vicepreședinte sau membru al Curții)

Tipul activității sau sectorul de activitate : Arbitraj

Martie 2008 – prezent

Expert în Drept Român
Expert desemnat în diferite proceduri de arbitraj internațional în conformitate cu Regulile ICC sau al altor
curți străine sau în proiecte internaționale asistând Guvernul României
▪ Redactare și susținere opinii juridice privind sistemul juridic român, dreptul român al afacerilor, dreptul
român al construcțiilor, drept procesual civil român, drept civil român
Tipul activității sau sectorul de activitate : Juridic

Septembrie 2013 - prezent

Conferențiar universitar – cadru didactic asociat
Universitatea din București – Facultatea de Drept
▪ Drept comparat al arbitrajului internațional și al arbitrajului în construcții
Tipul activității sau sectorul de activitate : Didactic

Ianuarie 2017 – Mai 2017

Visiting Scholar
Columbia Law School, Columbia University, New York
▪ Cercetări și prelegeri pe tema statelor și entităților de stat în arbitrajul comercial internațional
Tipul activității sau sectorul de activitate : Didactic

Februarie 2012 - prezent

Conferențiar universitar
Academia de Studii Economice Bucureşti
▪ Dreptul afacerilor și dreptul Uniunii Europene
Tipul activității sau sectorul de activitate : Didactic

Februarie 2008 – Februarie 2012

Lector universitar
Academia de Studii Economice Bucureşti
▪ Dreptul afacerilor
Tipul activității sau sectorul de activitate : Didactic

Februarie 2006 – Iulie 2009

Lector universitar – cadru didactic asociat
Universitatea “Petru Maior” din Tg.Mureș – Facultatea de drept și științe administrative
▪ Dreptul arbitrajului comercial internațional
Tipul activității sau sectorul de activitate : Didactic

Octombrie 1998 – Iunie 1999

Asistent universitar – cadru didactic asociat
Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București
▪ Drept civil

Tipul activității sau sectorul de activitate : Didactic

Noiembrie 1997 – Iunie 2005

Avocat
Firma de avocatură Cunescu, Balaciu & Asociatii, București
▪ Consultanță juridică și reprezentare în litigii în fața instanțelor judecătorești și a instanțelor arbitrale în
dreptul civil, dreptul muncii, dreptul insolvenței, dreptul construcțiilor, dreptul comercial, dreptul
societăților comerciale, dreptul asigurărilor, dreptul comerțului internațional, dreptul internațional privat,
bancar, leasing, dreptul concurenței, drept administrativ.
Tipul activității sau sectorul de activitate : Juridic

Aprilie 1996 – Noiembrie 1997

Avocat
Activitate independentă, Baroul București
▪ Consultanță și reprezentare juridică în domeniul dreptului civil, comercial, administrativ.
Tipul activității sau sectorul de activitate : Juridic

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Iulie 2019

Abilitare pentru conducere de doctorate în domeniul Drept
Academia de Studii Economice București
▪
Drept – Arbitraj internațional & ADR

Octombrie 2018

Executive Education “ Cryptocurrency & Disruption”
London School of Economics
▪
Economie, Finanțe

Noiembrie 2016

Executive Education “ Emerging Leaders”
Harvard University, John F. Kennedy School of Government
▪
Management & Leadership

Decembrie 1999 – Februarie
2008

Doctor în Drept (Ph.D) “Magna cum laude”
Facultatea de Drept, Universitatea din București, București România
▪

Septembrie 1992 – Iunie 1997

Drept - proceduri speciale în materia societăților comerciale

Diplomă de licență în drept
Universitatea “Lucian Blaga”, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Sibiu, România
▪

Septembrie 1990 – Iulie 1994

Drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept de procedură civilă, drept comercial
constituțional internațional, drept privat internațional etc.

Diplomă de licență în drept
Universitatea Ecologică București, Facultatea de Drept, România - absolvent (diploma de licență a fost
obținută la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept, Iași, România, în anul 1996)
▪

Drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept procesual civil, drept urbanism, dreptul
mediului, dreptul Uniunii Europene, drept comercial internațional, drept comparat, drept
internațional privat etc..

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Franceză

C1

C1

C1

C1

C2

Italiană

C1

B1

B1

B1

B1

Germană

B1

B1

A2

A2

C1

Discurs oral

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Abilități de comunicare în mediu academic ( cadru didactic universitar cu experiență de peste 15 an) ,
abilități de comunicare în mediu profesional ( avocat cu experiență de peste 25 de ani) abilități de
comunicare sociale in medii multiculturale ( membră în organele de conducere a mai multor organizații
profesionale internaționale și speaker in mai multe conferințe internaționale).

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Abilitati de leadership și de management, inclusiv de management de echipe de proiect, dobândite
practic prin desfășurarea activităților de conducere a societății civile de avocati Leaua Damcali
Deaconu Paunescu ( avocat coordonator 2015- prezent), a Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a României ( vicepreședinte, 2008-2012), a Curții Internaționale de
Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț – ICC Paris ( vicepreședinte 2015-2018), a Silicon Valley
Arbitration and Mediation Center ( member of the Board – 2019 – present),
Curs de leaderhsip Harvard University – John F. Kennedy School of Goverment ( executive education
2017).

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Microsoft Office ( Work, Excell), Zoom, Skype,

Scrieţi alte competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

Alte competenţe

Permis de conducere

Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost
acestea dobândite.

Permis de conducere categoria B.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări

Conform listei de publicații anexă
Conform listei de publicații anexă

Proiecte

Conform listei de publicații anexă

Conferinţe

Conform listei de publicații anexă

Seminarii

Conform listei de publicații anexă

Distincţii

Global Thought Leader in International Arbitration (Who’s Who Legal ) , recommended ( Who’s
Who Legal transportation law -aviation, construction law )
Baroul București, Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, International Bar Association (IBA),
London Court of International Arbitration (LCIA), Swiss Arbitration Association ( ASA)

Afilieri

Conform listei de publicații anexă

Citări

Conform listei de publicatii anexă

Cursuri

ANEXE
Lista de publicații

Data completării:

Octombrie 2021

