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STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

studii doctorale

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/02/2017–31/07/2018
Cabinet Individual de Avocatură BLAJ IULIAN DOREL, Tîrgu Mure  (România) ș

Atribu ii specifice func iei de asistent de cabinet : îndeplinirea sarcinilor administrative i juridice, ț ț ș
depunerea i ridicarea actelor la diferite institu ii, asistarea avocatului titular, redactarea de acte i ș ț ș
opinii juridice sub îndrumarea avocatului titular, eviden a documentelor i a dosarelor etc.ț ș

01/02/2017–Prezent Func ionar în cadrul Departamentului de Rela ii Interna ionaleț ț ț
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mure , Tîrgu Mure  (România) ș ș

Întocmirea de parteneriate cu universită ile partenere, preluarea dosarelor pentru mobilită i, ț ț
coresponden a cu institu iile partenere precum i cu diferite institu ii publice (Ministerul Educa iei ț ț ș ț ț
Na ionale, Serviciul de imigrareț  etc), eviden a documentelor etc.ț

01/04/2019–Prezent Consilier juridic
Funda ia Ecologică Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mure , Tîrgu Mure  (România) ț ș ș

 Asigură consiliere juridica conducerii Funda iei precum i celorlalte structuri organizatorice ale ț ș
acesteia, asigură asisten aț  juridică pentru Funda ie precum i în fa a institu iilor publice i ț ș ț ț ș
organelor jurisdictionale, urmăre te apari ia actelor normative, întocme te formalită ile prevazute de ș ț ș ț
lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor în Registrul special al 
Judecătoriei, vizează pentru legalitate deciziile emise de organel e de conducere etc.ș
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/2010–15/06/2014 Diplomă de bacalaureat
Colegiul Economic ”Transilvania” Tîrgu Mure , Tîrgu Mure  (România) ș ș

Absolvent al liceului cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică, specializarea tehnician în turism.

01/10/2014–01/07/2018 Diplomă de licen ăț
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mure , Tirgu Mures (România) ș

Absolvent al Facultă ii de Drept, învă ământ cu frecven ă.ț ț ț

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 i profesii liberale”ș
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mure , Tirgu Mures (România) ș

Absolvent al programului de masterat ”Profesiuni judiciare i profesii liberale”, forma de învă ământ la ș ț
zi.

Disciplinele urmate sunt precizate în Foaia matricolă anexată.
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 Curriculum vitae  Andrei Bogdan Murgu

Pentru examenul de diserta ie am întocmit lucrarea ”Decăderea din exerci iul ț ț
drepturilor părinte ti”,ș  examenul fiind promovat cu media 10.

 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 C1 C1 C1 C1

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

Competenţe de comunicare Posed competen e excelente de comunicare, dobândite atât pe parcursul colar cât i în cadrul ț ș ș
activită ilor profesionale, cu o bună capacitate de convingere i argumentare.ț ș

 

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Posed bune competen e de organizare, pe care le-am dobândit în calitate de asistent la Cabinetul de ț
avocatură i pe care mi le-am dezvoltat ulterior la locul de muncă actual.ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Permis de conducere AM, B1, B, BE
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