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 CURRICULUM VITAE  
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  VÂRDOL FLORIAN 

Adresă   

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Naţionalitate  Română  
 

Data naşterii  26 IANUARIE 1976 

 

STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE 
A. STUDII DE BAZĂ 

   

• Perioada (de la – până la)  1994 – 1998 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de drept in cadrul Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Ştiinţe juridice 

• Numele calificării primite   Licenţiat în ştiinţe juridice al Universităţii Bucureşti, specializarea „Drept” 
   

• Perioada (de la – până la)  1990 – 1994 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Industrial NAVROM – Constanta  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Studii medii de specialitate 

• Numele calificării primite  Absolvent – bacalaureat 

 
B. STUDII DE SPECIALIZARE 

• Perioada (de la – până la)  29 IUNIE 2012 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  CCINA Constanta 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  " Noul Cod Civil - Modificari in materia teoriei generale a obligatiilor  

procedurale de aplicabilitate imediata" 

• Numele calificării primite  Diploma 

• Perioada (de la – până la)  23 MARTIE 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Baroul Constanta si INPPA Centrul Brasov 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  "Actiunea civila in Noul Cod de Procedura Civila - reguli  

procedurale de aplicabilitate imediata" 

• Numele calificării primite  Diploma  

• Perioada (de la – până la)  5-6 APRILIE 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  UNBR si INPPA  

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  "Cunoasterea, intelegerea si aplicarea Noului Cod de Procedura Civila " 

• Numele calificării primite  Diploma  

• Perioada (de la – până la)  4-5 Februarie 2016, 26-27 Noiembrie2015 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  ”Corporate Governance and Business Ethics” 
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LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  Engleză 

• Abilitatea de a citi  FOARTE BINE 

• Abilitatea de a scrie  FOARTE BINE 

• Abilitatea de a vorbi  FOARTE BINE 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
ACTIVITATE PROFESIONALA 

• Perioada (de la – până la)  OCTOMBRIE 2015- PANA IN PREZENT 

• Numele şi adresa angajatorului  SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE TRANSGAS SA  

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  TRANSPORT GAZE 

• Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR JURIDIC 

   

• Perioada (de la – până la)   IUNIE 2014-OCTOMBRIE 2015 

• Numele şi adresa angajatorului  Compania Nationala Posta Romana 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Servicii Postale 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Juridic 

   

• Perioada (de la – până la)   SEPTEMBRIE 2011-IUNIE 2014 

• Numele şi adresa angajatorului  Societatea Civila de Avocati 

„Voinescu, Vardol si Asociatii” 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Baroul Constanta 

• Funcţia sau postul ocupat  Avocat - Asociat 

   

• Perioada (de la – până la)   FEBRUARIE 2009-SEPTEMBRIE 2011 

• Numele şi adresa angajatorului  Cabinet individual de avocatura Florian Vardol 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Baroul Tulcea 

• Funcţia sau postul ocupat  Avocat  

   

• Perioada (de la – până la)   MAI 2007– FEBRUARIE 2009 

• Numele şi adresa angajatorului  SC GEPETO IMPEX SA  Constanta 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Alimentatie Publica, Productie preparate carne 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 

   

• Perioada (de la – până la)  IANUARIE  2007 - MAI 2007 

• Numele şi adresa angajatorului  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 

COPILULUI CONSTANŢA 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Domeniul social si al protectiei copiilor 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 

   

• Perioada (de la – până la)  APRILIE 2006 – IANUARIE 2007 

• Numele şi adresa angajatorului  SC CONTSERVCOM SRL 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Internet, Calculatoare 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 

   

• Perioada (de la – până la)  NOIEMBRIE 2005– APRILIE 2006 

• Numele şi adresa angajatorului  SC LEGATO SA Galati 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Distributie 

• Funcţia sau postul ocupat  Agent Comercial 

   

• Perioada (de la – până la)  MARTIE 2004 – NOIEMBRIE 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  SC ECLIPSE ADVERTISIG SRL 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate   Publicitate 
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• Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 

 

 

 

 

 

  
 
 

• Perioada (de la – până la)   OCTOMBRIE 2001-FEBRUARIE 2004 

• Numele şi adresa angajatorului  Functionar public cu statut special 

• Funcţia sau postul ocupat   

   

• Perioada (de la – până la)  MARTIE 2001 – SEPTEMBRIE 2001 

• Numele şi adresa angajatorului  SC CANDIA SHIPPING SRL 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Shipping 

• Funcţia sau postul ocupat  Agent Shipping 

   

• Perioada (de la – până la)  AUGUST 2000 - MARTIE 2001   

• Numele şi adresa angajatorului  SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES Sa 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Constructii nave 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier Juridic 

   

• Perioada (de la – până la)  MARTIE 2000 – AUGUST 2000 

• Numele şi adresa angajatorului  OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA CONSTANTA 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Consultanta in domeniul agricol 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier Juridic 

   

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane 

 într-un mediu multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 
în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplu cultură, sport, etc.) 

 Adaptabilitate la condiţii şi cerinţe noi; 

Implicare proactiva pentru realizarea obiectivelor institutiei; 

Disponibilitate pentru lucru în echipă; 

Retorica (oral – scris); 

Tenacitate în atingerea ţintelor; 

Bun negociator; 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

 Gândire strategică, flexibilă; 

Capacitate mare de analiză, de sinteză, de învăţare lucruri noi şi de asimilare in 

timp scurt; 

Rapiditate in găsirea soluţiilor; 

Abilităţi native de planificare şi organizare; 

Meticulos, atent la calitatea lucrărilor coordonate sau executate direct; 

Intuitiv; 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

  

Utilizare PC: MS Office, Internet  

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Permis de conducere auto, categoria B 
 

 
 

 

 

 


