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CURRICULUM VITAE 
 

I. Informații personale 
 

Nume / Prenume Dogotari Danu 

Domiciliul mun. Chișinău, str. Ion Buzdugan 1, ap. 309 

Telefon  069832509 

E-mail danu.dogotari@gmail.com 

Cetățenia Republica Moldova 

Data nașterii (ziua, luna, anul) 31/01/1991 

Sexul Masculin  

Statutul civil Căsătorit 

 
II. Experiența de lucru 
 

Perioada (de la – până la) 28/05/2018 - prezent 

Denumirea și adresa angajatorului Cabinetul Avocatului “Dogotari Danu” 
mun. Chișinău, str. Tighina 49 

Genul de activitate Avocatură 

Poziția deținută Avocat, fondator al cabinetului 

Activități de serviciu și responsabilități 
principale 

Consultață și reprezentare juridică a clienților în cauze 
penale, civile, familiale, de contencios administrativ, litigii 
de muncă etc., atât în fața organelor și instanțelor 
naționale, cât și internaționale 

 
 

Perioada (de la – până la) 07/06/2016 – 28/05/2018 

Denumirea și adresa angajatorului Biroul Asociat de Avocați “Justlex” 
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei 102, of. 37 

Genul de activitate Avocatură 

Poziția deținută Avocat, partener 

Activități de serviciu și responsabilități 
principale 

Consultață și reprezentare juridică a clienților în cauze 
penale, civile, familiale, de contencios administrativ, litigii 
de muncă etc., atât în fața organelor și instanțelor 
naționale, cât și internaționale 

 
 

Perioada (de la – până la) 10/10/2014 - 20/04/2016 

Denumirea și adresa angajatorului Biroul Asociat de Avocați “Justlex” 
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei 102, of. 37 

Genul de activitate Avocatură 

Poziția deținută Avocat stagiar 

Activități de serviciu și responsabilități 
principale 

Consultață și reprezentare juridică a clienților în cauze 
civile, familiale, de contencios administrativ, litigii de 
muncă etc., atât în fața organelor și instanțelor naționale, 
cât și internaționale 

 
 

Perioada (de la – până la) 10/01/2014 – 10/10/2014 

Denumirea și adresa angajatorului Organizația de Microfinanțare “Just Credit” S.R.L. 

Genul de activitate Servicii juridice 

Poziția deținută Juristconsult 
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Activități de serviciu și responsabilități 
principale 

Consultață și reprezentare entității în raport cu persoanele 
fizice și juridice, organizațiile de stat, redactare și 
verificarea contractelor, reprezentare juridică în 
instanțele judecătorești 

 
III. Studii și educație 

 

Perioada (de la – până la) 15/09/2013 – 31/01/2015 

Denumirea instituției Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea 
de Drept, specializarea Dreptul Muncii 

Titlul Magistru în drept 

 

Perioada (de la – până la) 01/09/2009 – 21/06/2013 

Denumirea instituției Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea 
de Drept, specializarea Drept Civil 

Titlul Licențiat în drept 

 

Perioada (de la – până la) 01/09/1997 – 26/06/2009 

Denumirea instituției Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s. Ghindești,  
r-ul Florești 

Titlul Bacalaureat  

 
 
IV. Capacități și calități personale 
 

Limba maternă Română 

 

Alte limbi / nivelul de vorbire Rusă – fluent 

 

Permis de conducere Categoria B 

 


