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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

09/12/2017–Prezent Avocat definit
Cabinet individual de avocat „Pu ca u Andrei-Lucian” ș ș

09/12/2015–09/12/2017 Avocat stagiar
Baroul Bucure ti ș

Am desfă urat profesia de avocat stagiar în cadrul cabinetului individual de avocat „Drăguinea ș
Doinea" i am avut rela ii de colaborare profesională cu societatea civilă de avoca i „A.A. Iordan, ș ț ț
Dumitrica i Asocia ii", fapt ce mi-a permis să particip alături de o echipă competentă i dinamică la ș ț ș
solu ionarea diferitelor cauze de natura civilă i penală.De asemenea,datorită acestor împrejurări am ț ș
dobândit o experien ă considerabilă ca i avocat pledant în fa ă organelor de urmărire penală i a ț ș ț ș
instan elor de judecată.ț

01/10/2016–Prezent Colaborator
Universitatea „ tefan cel Mare”, Suceava (România) Ș

În cadrul Universită ii „ tefan cel Mare”ț Ș   desfă or seminarii la disciplineleș  „Drept penal. Partea 
specială”, „Controlul Administrativ” precum i „Drept administrativ”.ș  

01/10/2014–01/07/2016 Asistent universitar
Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, Bucure ti (România) ș

Am îndeplinit activită iț   de seminar la disciplina "Drept procesual penal.Partea generală" sub 
îndrumarea domnului prof. univ. dr. Damaschin Mircea.

01/10/2012–05/11/2014 Consilier Juridic
S.C. Jatex S.A., Boto ani (România) ș

În cadrul acestei societă i am realizat activită i privitoare la redactarea, analizarea juridică i aprobareaț ț ș
contractelor societă ii, solu ionarea diferendelor specifice dreptului muncii ivite în activitatea societă ii ț ț ț
precum i consilierea legală a managementului de conducere.ș

01/09/2011–30/09/2012 Consilier Juridic
S.C. ProContab S.R.L., Boto ani (România) ș

Dintre activită ile i responsabilită ile desfă urate sunt de eviden iat cele referitoare la redactarea i ț ș ț ș ț ș
avizarea contractelor societă ii, la informarea permanentă a conducerii cu privire la modificările ț
legislative, la asigurarea de consultan ă a managementului de conducere.ț

01/12/2011 Consilier Juridic
Colegiul Consilierilor Juridici 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2013–Prezent Doctorand
Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucure ti (România) ș

Doctorand în Drept, anul IV, al Universită ii „Nicolae Titulescu" din Bucure ti, cu teza de doctorat ț ș
„Sanc ionarea infractorului minor" i sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiuț ș .

09/10/2016–10/07/2017 Curs postuniversitar de studii psihopedagogice
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i (România) ș

În urma desfă urării cursului postuniversitar de studii psihopedagogice am ob inut adeverin e care ș ț ț
atesta absolvirea Nivelui I i II.ș

10/2011–07/2013 Diplomă de Master
Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i (România) ș

În cadrul Universită ii „Alexandrul Ioan Cuza" din Ia i am ob inut diploma de master în domeniul ț ș ț
tiin elor penale.ș ț

10/2007–07/2011 Diplomă de Licen ăț
Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i ș

tiin e JuridiceȘ ț

2008–2009 Vicepre edinteș
Asocia ia Europeană a Studen ilor la Drept (ELSA), Ia i (România) ț ț ș

În calitate de vicepre edinte al asocia iei am desfă urat activită i de supraveghere i coordonare a ș ț ș ț ș
departamentului „Seminarii i Conferin e" alcătuit din 30 de persoane.ș ț

Totodată am organizat următoarele conferin e:ț

- Conferin ă Na ională ELSA;ț ț

- Conferin a „Reforma învă ământului în România";ț ț

- Conferin a „Delicven a juvenilă";ț ț

- Conferin a „Infrac iuni pe Internet".ț ț

2007–2009 Team Leader Logistică
Romanian International University Fair - RIUF, Ia i (România) ș

2003–2007 Diplomă de Bacalaureat, Atestat de competen e Profesionale - ț
Programare i Informaticăș
Colegiul Na ional „Mihai Eminescu”, Boto ani ț ș

Matematică- Informatică

2016–Prezent Membru în Asocia ia Română de tiin e Penaleț Ș ț

08/2008 Certificat Euro-Bancar
Institutul Bancar Român, Suceava 

COMPETENŢE PERSONALE
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Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C2 C2 C1

franceză B1 B1 A2 A2 A2

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 Apreciez că posed o conduită comunicativă i implicit o capacitate de exprimare concretă a ideilor i ș ș
punctelor de vedere. De asemenea, mă pot adapta la situa iile noi i îmi pot modela comportamentul ț ș
în raport cu interlocutorii. 

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Consider că am un spirit organizatoric şi metodic dobândit ca urmare a dezvoltării acestuia pe 
parcursul numeroaselor proiecte desfăşurate în cadrul activităţii de voluntariat precum i în cadrul ș
raporturilor juridice de muncă.

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar
Utilizator

independent
Utilizator

independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Atestat de competen e profesionale- Programare i Informatică ț ș

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe - 2014- Participant la ,,Conferin a extraordinară a Noilor Coduri Penale" organizată la Universitatea ț
Româno- Americană în perioada 14-15 martie, Bucure ti, România; ș

- 2014– Participant la ,,Conferin a Noul Cod Penal i Noul Cod de Procedură Penală la început de ț ș
drum", organizată de Universitatea Titu Maiorescu în perioada 21-22 martie, Bucure ti, România;ș

- 2014- Participant la Conferin a tiin ifică Interna ională „Challenges of the knowledge society - CKS",ț Ș ț ț
organizată de Universitatea Nicolae Titulescu în perioada 16-17 mai, Bucure ti, România;ș

- 2015- Participant la Conferin a tiin ifică Interna ională „Challenges of the knowledge society - CKS",ț Ș ț ț
organizată de Universitatea Nicolae Titulescu în perioada 22-23 mai, Bucure ti, Româniaș ;

- 2015- Participant la Conferin a Interna ională a Doctoranzilor în Drept „Via Scientiae Iuris", ț ț
organizată de coala Doctorală de Drept i tiin e Politice FERENK DEAK, 2-4 iulie, Miskloc, Ș ș Ș ț
Ungaria;

- 2016- Participant la Conferin a tiin ifică Interna ională „Challenges of the knowledge society - CKS",ț Ș ț ț
organizată de Universitatea Nicolae Titulescu în perioada 20-21 mai, Bucure ti, Româniaș ;

Activitate publicistică - "Conflict of interest offence" în revista LESIJ - Lex Et Scientia, nr. XXI, nr. 1/2014;

- "Considera ii critice asupra reglementării confiscării extinse"ț  în revista „Dreptul", nr. 10/2014;

- "Legal framework of educational measures involving non-deprivation of liberty in Romanian 
criminal law"- articolul a fost publicat în volumul conferin ei "Challenges of the Knowledge Society- ț
CKS 2015";

- "Legal framework of educational measures involving non-deprivation of liberty in Romanian 
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criminal law"- "Conferin a Interna ională a Doctoranzilor", Miskolc, Ungaria, 2015;ț ț

- "Măsurile educative privative de libertate"- în revista „Dreptul" nr. 12/2015;

- "The evolution of romanian criminal and criminal procedural rules applicable to juvenile 
offenders" - articolul a fost publicat în volumul conferin ei "Challenges of the Knowledge Society- ț
CKS 2016".
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