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abmurgu95@gmail.com

STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

studii doctorale

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/02/2017–31/07/2018

Cabinet Individual de Avocatură BLAJ IULIAN DOREL, Tîrgu Mureș (România)
Atribuții specifice funcției de asistent de cabinet : îndeplinirea sarcinilor administrative și juridice,
depunerea și ridicarea actelor la diferite instituții, asistarea avocatului titular, redactarea de acte și
opinii juridice sub îndrumarea avocatului titular, evidența documentelor și a dosarelor etc.
01/02/2017–Prezent

Funcționar în cadrul Departamentului de Relații Internaționale
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș (România)
Întocmirea de parteneriate cu universitățile partenere, preluarea dosarelor pentru mobilități,
corespondența cu instituțiile partenere precum și cu diferite instituții publice (Ministerul Educației
Naționale, Serviciul de imigrare etc), evidența documentelor etc.

01/04/2019–Prezent

Consilier juridic
Fundația Ecologică Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș (România)
Asigură consiliere juridica conducerii Fundației precum și celorlalte structuri organizatorice ale
acesteia, asigură asistența juridică pentru Fundație precum și în fața instituțiilor publice și
organelor jurisdictionale, urmărește apariția actelor normative, întocmește formalitățile prevazute de
lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor în Registrul special al
Judecătoriei, vizează pentru legalitate deciziile emise de organelșe de conducere etc.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
15/09/2010–15/06/2014

Diplomă de bacalaureat
Colegiul Economic ”Transilvania” Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș (România)
Absolvent al liceului cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică, specializarea tehnician în turism.

01/10/2014–01/07/2018

Diplomă de licență
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, Tirgu Mures (România)
Absolvent al Facultății de Drept, învățământ cu frecvență.
Disciplinele studiate sunt specifice specializării de drept, fiind enumerate în suplimentul la diplomă.

01/10/2018–01/07/2019

Adeverină de absolvire a Programului de masterat ”Proceduri
judiciare și profesii liberale”
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, Tirgu Mures (România)
Absolvent al programului de masterat ”Profesiuni judiciare și profesii liberale”, forma de învățământ la
zi.
Disciplinele urmate sunt precizate în Foaia matricolă anexată.
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Pentru examenul de disertație am întocmit lucrarea ”Decăderea din exercițiul
drepturilor părintești”, examenul fiind promovat cu media 10.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

C1

C1

C1

C1

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

Competenţe de comunicare

Posed competențe excelente de comunicare, dobândite atât pe parcursul școlar cât și în cadrul
activităților profesionale, cu o bună capacitate de convingere și argumentare.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Posed bune competențe de organizare, pe care le-am dobândit în calitate de asistent la Cabinetul de
avocatură și pe care mi le-am dezvoltat ulterior la locul de muncă actual.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere
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AM, B1, B, BE

© Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

