
Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE Nume: DOBRAN  Prenume: IOAN MIRCEA

 Adresa: Bd..Mihai Bravu Nr.440  sector 3 BUCURESTI Cod postal: 030331 ROMANIA .

 0213211983    0723050053    

 dobran_mircea@yahoo.com  

 Data naşterii 29.07.1949 | Naţionalitatea  Romana
LOCUL PENTRU CARE

CANDIDEAZĂ
Consilier pensionar în Consiliul  Casei de Asigurari a avocatilor – 
Filiala Bucuresti

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ AVOCAT

                                 Avocat cu activitate neintrerupta în BAROUL BUCURESTI 
Scrieţi datele (de la - până la)     din aprilie 1979 pana in decembrie 2015, pensionat în 

29.04.2014 prin Decizia nr. 131 /2014 pentru limita de vârsta.
Retras definitiv din profesie conform Deciziei Baroului Bucuresti
nr.2211/2015 cu începere din 1.01.2016.

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)

Tipul sau sectorul de activitate  Avocat pensionar 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

1973 - 1978 absolvent - Facultatea de drept – Universitatea 
Bucuresti Licentiat în stiinte juridice- februarie 1979

1969 – 1971 absolvent - Istitutull pedagogic de 3 ani- 
Facultatea de desen – licentiat iunie 1971
1971 - 1972 absolvent -  Școala de specializre postliceala  de 
antrenori - specialitatea judo   
 (calificari: jurist, profesor de desen, antrenor judo)  
 
1979 - 2015 avocat în BAROUL BUCURESTI     

1975 - 1079   incadrat  Tribunalul; Bucuresti  - grefier 
1971 – 1975  incadrat la Primaria Municipiului Bucuresti - Centrul de 
Primire minori  
1971 incadrat profesor de desen Școala Generala  com.Magureni  jud. 
Prahova    
1979 absolvirea Liceului de Arte Plastice Bucuresti                           
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Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne 

Limba romana
Alte limbi străine cunoscute

Specificaţi limba străină

Specificaţi limba străină

Limba
franceza

nivel
avansat

 

Competenţe de comunicare și alte
competente Competente de comunicare avansate dobandite prin experiența

proprie urmare activitatii profesionale de peste 30 de ani ca 
avocat pledant.
Competente de comunicare si organizatorice dobandite urmare
activitatilor deținute 1n BAROUL BUCURESTI , ca membru în 
patru mandate al Comisiei de disciplina a Baroului Bucuresti și 
presedinte al acesteia în doua mandate, 
Competente de comunicare și manageriale dobandite ca 
membru al Consiliului Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a 
Avocatilor, de la infiintarea acesteia, in doua mandate.

Spirit de echipa, corectitudine.
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 Curriculum Vitae  Scrieţi numele şi prenumele 

  

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent 

Utilizator
independent 

 Utilizator
independent

Utilizator
independent

 Utilizator
independent 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 

Abilitati în utilizarea  curenta a P.C. - ului

Permis de conducere Permis de conducere autoturism categoria B
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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