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INFORMAŢII PERSONALE Moldovanu Bogdan George

Lacului nr. 16, 700704 Ia i (România) ș

 0740470601    

 mv_bogdan_george@yahoo.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

20/11/2012–01/06/2013 VOLUNTAR
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVEN Ă, Ia i Ț ș

- studierea i organizarea dosarelor;ș

- propunerea de solu ii legale în diferite litigii;ț

- redactarea cererilor de chemare în judecată;

- participarea la procedura judiciară în fa a instan ei.ț ț

01/06/2014–15/11/2016 CONSILIER JURIDIC
SC RLC TRIDENT SRL, Ia i (România) ș

-- asigurarea consultan ei juridice;ț

- redactarea de solicitări, notificări, cereri de chemare în judecată, întâmpinări;

- redactarea de contracte, tranzac iiț ;

- reprezentare în fa a instan elor judecătore ti i organelor autorită ii publice.ț ț ș ș ț

12/02/2016–15/11/2016 CONSILIER JURIDIC
SC NPS SECURITY SRL, Ia i (România) ș

- asigurarea consultan ei juridice;ț

- redactarea de solicitări, notificări, cereri de chemare în judecată, întâmpinări;

- redactarea de contracte, tranzac iiț ;

- reprezentare în fa a instan elor judecătore ti i organelor autorită ii publice;ț ț ș ș ț

- asigurarea consultan ei pentru porcedurile de achizi ie publică în platforma SEAP.ț ț

08/2016–Prezent Avocat colaborator
SCPA Nechita i asocia ii, Ia i (România) ș ț ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2004–2008 DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir", Ia i ș

2008–2012 DIPLOMĂ DE LICEN ĂȚ
Universitatea „Petre Andrei” din Ia i, Facultatea de Dreptș

- Drept civil;

- Drept procesual civil;

- Drept penal;

- Drept procesual penal;

- Drept comercial;
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2012–2014 DIPLOMĂ DE MASTER ÎN TIIN E PENALEȘ Ț
Universitatea „Petre Andrei” din Ia i, Facultatea de Drept.ș

- în cadrul programului de master am aprofundat cuno tin e din domeniul dreptului penal i procesual ș ț ș
penal corelate cu cele de pshilogie judiciară i criminalistică.ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

franceză B1 B1 B1 B1 B1

italiană A1 A1 A1 A1 A1

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 - abilită i oratorice i de comunicare dezvoltate în anii de studiu i formate după nenumăratele ț ș ș
examene orale pe care le-am sus inut i promovat;ț ș

- vocabular specializat în domeniu juridic dobândit ca urmare a rela iei strânse cu doctrina;ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Leadership - abilitate dobândită din activitatea sportivă: 3 ani legimitat la CSM Ia i sec ia SCRIMĂ; 6 ș ț
ani legitimat la CSS Unirea Ia i - sec ia LUPTE LIBERE;ș ț

Bune competen e organiza ionale ț ț - competen e însu ite în cadrul numeroaselor proiecte i stagii ț ș ș
de practică din timpu studiilor de licen ă, dar i de masterat;ț ș

Abilită i dezvoltate de lucru în echipă ț - însu ite atât în timpul studiilor de licen ă i masterat, dar i ș ț ș ș
în timpul cât am fost angajat.

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

- o bună cunoa tere a mecanismelor judiciare;ș

- experien ă în redactarea i compunerea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, ț ș
răspunsurilor la întâmpinări, concluzii scrise, cereri de apel/recurs etc;

- familiarizarea cu procedura necontencioasă;

- interpretarea textelor de lege prin prisma tehnicilor consacrate de doctrină, dar i a celor dobândite ș
de-a lungul activită ii în domeniu;ț

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar
Utilizator

experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- utilizator experimentat a suitei Microsoft Office
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Alte competenţe - lectura: cititor pasionat al lucrărilor de specialitate în domeniul juridic precum tratate, cursuri, 
monografii, eseuri, articole din reviste de specialitate etc.;

- persoană proactivă, sociabilă, mă integrez i adaptez u or oricărui grup social;ș ș

- îmi plac căr ile, călătoriile i filmele.ț ș

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Lucrări de specialitate Eseuri

„Criminalul în serie" - psihologie judiciară

„Victima - subiect pasiv al infrac iunii vs perpectivă psihosocialăț " - psihologie judiciară

„Proba iunea ca alternativă la pedeapsa cu închisoareaț "

Lucrări

„Nulitatea actului juridic" - Drept civil - lucrarea realizată sub coordonarea lect. univ. drd. Raluca - 
Oana Andone, Ia i, 2012;ș

„Revizuirea - cale extraordinară de atac" - Drept procesual penal - lucrarea realizată sub coordonarea 
lect. univ. dr. Mihai tefănoaiaȘ
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   ECV 2014-04-14T20:04:16.189Z 2016-12-16T13:33:53.842Z V3.3 EWA Europass CV true                       Bogdan George Moldovanu    Lacului nr. 16 700704 Iași  RO România  mv_bogdan_george@yahoo.com   0740470601  mobile      false  VOLUNTAR <p>- studierea și organizarea dosarelor;</p><p>- propunerea de soluții legale în diferite litigii;</p><p>- redactarea cererilor de chemare în judecată;</p><p>- participarea la procedura judiciară în fața instanței.</p>  CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENȚĂ    Iași     false  CONSILIER JURIDIC <p>-- asigurarea consultanței juridice;</p><p>- redactarea de solicitări, notificări, cereri de chemare în judecată, întâmpinări;</p><p>- redactarea de contracte, tranzacții;</p><p>- reprezentare în fața instanțelor judecătorești și organelor autorității publice.</p>  SC RLC TRIDENT SRL    Iași  RO România     false  CONSILIER JURIDIC <p>- asigurarea consultanței juridice;</p><p>- redactarea de solicitări, notificări, cereri de chemare în judecată, întâmpinări;</p><p>- redactarea de contracte, tranzacții;</p><p>- reprezentare în fața instanțelor judecătorești și organelor autorității publice;</p><p>- asigurarea consultanței pentru porcedurile de achiziție publică în platforma SEAP.</p>  SC NPS SECURITY SRL    Iași  RO România    true  Avocat colaborator  SCPA Nechita și asociații    Iași  RO România      false DIPLOMĂ DE BACALAUREAT  Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir"    Iași     false DIPLOMĂ DE LICENȚĂ <p>- Drept civil;</p><p>- Drept procesual civil;</p><p>- Drept penal;</p><p>- Drept procesual penal;</p><p>- Drept comercial;</p><p></p>  Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Drept     false DIPLOMĂ DE MASTER ÎN ȘTIINȚE PENALE <p>- în cadrul programului de master am aprofundat cunoștințe din domeniul dreptului penal și procesual penal corelate cu cele de pshilogie judiciară și criminalistică.</p>  Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Drept.      ro română    en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   fr franceză  B1 B1 B1 B1 B1   it italiană  A1 A1 A1 A1 A1  <p>- abilități oratorice și de comunicare dezvoltate în anii de studiu și formate după nenumăratele examene orale pe care le-am susținut și promovat;</p><p>- vocabular specializat în domeniu juridic dobândit ca urmare a relației strânse cu doctrina;</p>  <p><b>Leadership </b>- abilitate dobândită din activitatea sportivă: 3 ani legimitat la CSM Iași secția SCRIMĂ; 6 ani legitimat la CSS Unirea Iași - secția LUPTE LIBERE;</p><p><b>Bune competențe organizaționale </b>- competențe însușite în cadrul numeroaselor proiecte și stagii de practică din timpu studiilor de licență, dar și de masterat;</p><p><b>Abilități dezvoltate de lucru în echipă </b>- însușite atât în timpul studiilor de licență și masterat, dar și în timpul cât am fost angajat.</p>  <p>- o bună cunoaștere a mecanismelor judiciare;</p><p>- experiență în redactarea și compunerea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, răspunsurilor la întâmpinări, concluzii scrise, cereri de apel/recurs etc;</p><p>- familiarizarea cu procedura necontencioasă;</p><p>- interpretarea textelor de lege prin prisma tehnicilor consacrate de doctrină, dar și a celor dobândite de-a lungul activității în domeniu;</p><p></p>  <p>- utilizator experimentat a suitei Microsoft Office</p>  C C B A C   B  <p>- lectura: cititor pasionat al lucrărilor de specialitate în domeniul juridic precum tratate, cursuri, monografii, eseuri, articole din reviste de specialitate etc.;</p><p>- persoană proactivă, sociabilă, mă integrez și adaptez ușor oricărui grup social;</p><p>- îmi plac cărțile, călătoriile și filmele.</p>    Lucrări de specialitate <p><b>Eseuri</b><br /></p><p>„<i>Criminalul în serie</i>&#34; - psihologie judiciară</p><p>„<i>Victima - subiect pasiv al infracțiunii vs perpectivă psihosocială</i>&#34; - psihologie judiciară</p><p>„<i>Probațiunea ca alternativă la pedeapsa cu închisoarea</i>&#34;</p><p><b>Lucrări</b></p><p>„<i>Nulitatea actului juridic</i>&#34; - Drept civil - lucrarea realizată sub coordonarea lect. univ. drd. Raluca - Oana Andone, Iași, 2012;</p><p>„<i>Revizuirea - cale extraordinară de atac</i>&#34; - Drept procesual penal - lucrarea realizată sub coordonarea lect. univ. dr. Mihai Ștefănoaia</p> 

