
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Natalia
Saharov

DATA NAȘTERII: 
18/05/1982 

CONTACT 

Gen: Feminin 

str. Bodoni Sandor nr. 3-5, null

Targu Mures, România 

sanav2003@yahoo.com 

2011 – ÎN CURS 

Titular de cabinet

Targu Mures 

2009 – ÎN CURS 

Coordonarea aplicaţiilor la disciplinele: Drept procesual civil; Drept civil -
Teoria generală a obligațiilor; Drept civil - Drepturi reale, Drept
execuţional civil, îndrumarea studenţilor pentru realizarea proiectelor,
monitorizarea activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă
a studenţilor, colaborarea permanentă cu titularul cursului, participarea
la activităţile de evaluare a performanţelor prin note sau calificative,
publicaţii de specialitate, implicarea în activitatea didactică din cadrul
catedrei de drept.

str. Bodoni Sandor 3-5, Targu Mures, România 

2018 – ÎN CURS 

asigurarea aplicării Codului de Etică al Universității; soluționarea
sesizărilor și reclamațiilor adresate în conformitate cu Codul;
propunerea și promovarea eventualelor modificări sau amendamente
ale Codului; întocmirea raportului anual cu privire la situația Universității
din perspectiva respectării principiilor și prevederilor Codului de etică.

Targu Mures, România 

2011 – 2017 

asigurarea aplicării Codului de Etică al Universității; soluționarea
reclamațiilor și sesizărilor adresate în conformitate cu Codul de Etică al
Universității.

Târgu Mureș, România 

2008 – 2010 

Realizarea traducerilor din limba rusă (ocazional engleză) în limba
română, în special anexele şi contractele încheiate în cadrul
intreprinderii, documentarea aprofundată a subiectului de tradus şi
consultarea legislaţiei Federaţiei Ruse pentru a asigura acurateţea şi
consecvenţa traducerii, participarea în calitate de interpret la licitaţiile
organizate şi desfăşurate în cadrul intreprinderii, precum şi însoţirea
reprezentanţilor societăţii în instanţă pentru a asigura traducerea.
Participarea la elaborarea, evidenţa şi arhivarea dacă este cazul a actelor
juridice, formularea somaţiilor de plată, a plângerilor penale, efectuarea
anchetelor disciplinarea, participarea la concilieri în vedrea recuperării
crenţelor, întocmirea de propuneri de planuri de reorganizare.

Str. Laminoristilor nr. 145, Campia Turzii, România 

Avocat 
Cabinet individual de avocat „Saharov Natalia” 

lector univ. dr. (din 2016), asistent univ. dr. (2009-2016) 
Universitatea "Dimitrie Cantemir", Targu Mures 

Președinte al Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară din
cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş 
Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș 

Membru al Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară din
cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş 
Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș 

Translator 
SC Mechel SA Campia Turzii 

mailto:sanav2003@yahoo.com


EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

rusă 
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C2

Citit
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C2

Conversație
C2

Scris
C2

engleză 

Comprehensiune
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Exprimare
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B2

Conversație
C1

Scris
B1

01/09/2010 – 30/09/2013 – Bd. Eroilor nr. 9 A, 300575, Timisoara, România 

Drept civil - Drept civil. Partea generală, Succesiuni, Contracte, Teoria
generală a obligațiilor, Drepturi reale.

2009 – 2010 – str. Bodoni Sandor nr. 3-5, Targu Mures, România 

Proceduri speciale, Jurisdicții pentru minori și familie, Organizarea
arbitrajului privat si a activității de mediere in Romania, Organizarea
activității notariale si execuționale, Adevăr si valoare in teoria si practica
dreptului.

2006 – 2008 – str. Bodoni Sandor nr. 3-5, Targu Mures, România 

Științe juridice

2000 – 2004 – str. Nicolae Iorga nr. 1, Targu Mures, România 

Științe administrative

2000 – 2003 – str. Nicolae Iorga nr. 1, Targu Mures, România 

Psihologie școlară, Pedagogie, Sociologia educației.

1996 – 2000 – str. Solticeni 34a, Chisinau 

Istoria românilor, Istoria universală, Limba engleză, Limba și literatura
română, Literatura universală, Logica.

Doctor în drept, cu teza "Răspunderea pentru pagubele
generate de produsele cu defecte" 
Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 

Master în drept, specializarea „Proceduri judiciare și profesii
liberale" 
Universitatea "Dimitrie Cantemir", Targu Mures 

Diplomă de licență în drept 
Universitatea "Dimitrie Cantemir" 

Diplomă de licență în Științe administrative 
Universitatea "Petru Maior", Targu Mures 

Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea
personalului didacticfor Teacher Training 
Universitatea "Petru Maior", Targu Mures 

Diplomă de bacalaureat în istorie și științe sociale 
Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” din Chişinău, profilul „Istorie și
științe sociale” 



COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

ALTE COMPETENŢE 

Capacități organizaționale dezvoltate cu ocazia organizării sesiunilor de
comunicări științifice, conferințelor naționale și internaționale
găzduite de Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu
Mureș,  întocmirii orarelor, planului de învăţământ şi a programelor
analitice în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu
Mureș;  constituirii cercului juridic de drept „Tudor Drăganu” din cadrul
Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, organizării filialei Asociatiei
Naţionale a Studenţilor în Ştiinţe Administrative în Târgu Mureş.

Competențe organizatorice 

Abilitatea de a comunica şi explica, dobândită în timpul sesiunilor
ştiinţifice şi a aplicaţiilor, însuşirea rapidă a modului de îndeplinire a
noilor sarcini şi responsabilităţi, flexibilitate si acomodare rapidă la
medii noi. 

Competențe de comunicare și interpersonale 

Muzică, literatură, teatru

Alte competenţe 
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