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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
04/03/2021 – ÎN CURS – Cluj, România
PREFECT – INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL CLUJ

01/01/2020 – 03/03/2021
AVOCAT ASOCIAT LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN (NNDKP)
Asigur coordonarea unui departament cu activitate preponderentă în domeniul dreptului penal, comercial și fiscal.
13/05/2016 – 31/12/2019
AVOCAT ASOCIAT LA SCA PĂUN CIPRIAN ADRIAN ȘI ASOCIAȚII
În cadrul acestei societăți mi-am început cariera profesională în calitate de avocat stagiar, până la fuziunea cu NNDKP.
În această casă de avocatură am reprezentat clienți în domeniul dreptului penal, comercial, muncii și european.
2018 – ÎN CURS
MEMBRU ÎN COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ ÎN CADRUL UDMR
În această calitate am efectuat, alături de ceilalți colegi membri, atribuția de control în ceea ce privește respectarea
normelor interne ale UDMR.
2017 – ÎN CURS
MEMBRU UDMR
Am asistat și reprezentat Organizația Județeană Cluj și numeroase organizații civile din județ atât în fața autorităților și
a instituțiilor publice, cât și în fața instanțelor de judecată, procese care într-o proporție covârșitoare au fost câștigate.
De asemenea, am asigurat continuitatea programului de consultanță juridică gratuită, prin care am oferit sprijin juridic
cetățenilor. Totodată, am asigurat consultanță în vederea redactării unor sesizări adresate unor instituții publice (de
pildă, în fața CNCD). Începând cu anul 2016 sunt membru în Consiliul Reprezentanților Județeni, iar de la începutul
anului 2020 sunt cenzorul Organizației Județene de Tineret. De asemenea, am îndeplinit calitatea de jurat specialist în
repetate rânduri cu ocazia organizării unor concursuri de către organizațiile civile și de tineret. Nu în ultimul rând, cu
ocazia alegerilor locale din anul 2020 am fost candidat pentru funcția de consilier județean.
2012 – 2013
PROCESE SIMULATE
Participant și finalist la procese simulate în cadrul programului de practică profesională „Ab Academia Ad Advocatum”
2015 – 2016
SCA GIURGEA, GHIDRA ȘI ASOCIAȚII
Stagiu de practică.
2012 – 2013
CABINET AVOCAT DR. BUDIȘAN CĂLIN
Stagiu de practică.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2014 – 2015 – Cluj-Napoca, România
DIPLOMĂ DE MASTER – Universitatea "Babeș-Bolyai"
Facultatea de Drept
Științe penale și criminalistică
2010 – 2014 – Cluj-Napoca, România
DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – Universitatea "Babeș-Bolyai"
Facultatea de Drept
2006 – 2010 – Gherla, România
DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Liceul Teoretic "Petru Maior"

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e): MAGHIARĂ, ROMÂNĂ
Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE
ENGLEZĂ

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

C1

C1

C1

C1

C1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

COMPETENȚE DIGITALE
Navigare Internet
Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
Zoom
Sistem de operare PC
Office

Social Media

Microsoft

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
Sunt implicat în activitățile care mi se încredințează și dețin o capacitate bună de adaptare la orice situație, dar nu pun
deoparte nici spiritul de echipă. Sunt cooperant și deschis spre a asculta și alte păreri. Încerc mereu să depun
diligențele necesare pentru a atinge scopul vizat și pentru a întări încrederea celor din jur în mine.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
Foarte bune aptitudini de comunicare prin conversații coerente și clare. Sunt o persoană echilibrată, perfecționistă,
concentrată pe ceea ce fac cu o perspectivă analitică. Vreau să fiu într-o continuă dezvoltare și să-mi depășesc limitele
prin fixarea target-urilor cu ajutorul cărora pot să-mi găsesc și să-mi pun în evidență valoarea socială existentă în mine
într-un scop util societății.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
La locul de muncă încă de la început am fost învățat să nu pun accent pe ceea ce fac alții, ci să-mi văd de propriile
atribuții și sarcini. De asemenea, am învățat să lucrez în echipă, să pot lua decizii într-un timp relativ scurt, dar
efectuând în prealabil o analiză temeinică, bazată pe echitate și legalitate. Opiniile celor din jur mereu au fost
constructive și valorificate, am învățat că orice părere trebuie ascultată și analizată. În fine, am realizat și faptul că orice
decizie este rodul muncii unui colectiv.

