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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Brînduşa Camelia GOREA 

Adresă Târgu-Mureş, România 

Telefon +40-365-401.127   

E-mail brindusagorea@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 23.11.1972 
  

Starea civilă Căsătorită cu Mugur Gorea, specialist în relații publice. Numele anterior căsătoriei: Lanţoş 
  

 
Experienţa didactică                

şi de cercetare 

 

  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, Decan al Facultății de Drept (din 2012) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele: Logică juridică, Deontologie juridică, Justiție restaurativă și 
medierea conflictelor, Teoria generală a obligaţiilor; coordonare lucrări de licenţă; participare la 
manifestări ştiinţificedin ţară şi din străinătate; cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar, nivel de licenţă  

 
Perioada 

 
2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic al Departamentului de Studii Masterale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor si aplicaţiilor la disciplinele: International Law: Alternative Dispute Resolution in 
Business Administration (în limba engleză), medierea în dreptul penal, interpretare şi argumentare în 
dreptul penal, organizarea arbitrajului şi activităţii de mediere în România, managementul conflictelor, 
politici legislative în domeniul învăţământului; coordonarea tezelor de disertaţie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar, nivel de master 

 
Perioada 

 
2009 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor si aplicaţiilor la disciplinele: didactica specialităţii juridice şi didactica domeniului 
socio-uman şi dezvoltări în didactica specialităţii juridice; coordonarea practicii de specialitate a 
studenţilor şi absolvenţilor de drept. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ psiho-pedagogic 

  

Perioada 2007 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în echipa de cercetare, în domeniul logicii juridice situaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 
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Perioada 2011 –2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar (numit prin Ordinul Ministrului nr. 5269 / 05.09.2011)  

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele: Logică juridică, Filosofia dreptului, Deontologie juridică, Teoria şi 
practica medierii în drept, Teoria generală a obligaţiilor; coordonare lucrări de licenţă; participare la 
manifestări ştiinţificedin ţară şi din străinătate; cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar, nivel de licenţă  

 
Perioada 

 
2004 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor si aplicaţiilor la disciplinele: filosofia dreptului, logică juridică, retorică juridică, 
deontologie juridică, teoria şi practica medierii în drept (nivel licenţă şi master), drept civil, drept 
procesual civil, drept administrativ, drept penal special; actualizarea cursurilor; coordonare de lucrări 
de licenţă şi disertaţii de master; conducerea unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti; participarea 
cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; publicarea de cărţi, studii şi articole. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar, nivel de licenţă 

 
Perioada 

 
1999 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de seminarii, lucrări practice la diferite discipline juridice; conducerea unor echipe şi cercuri 
ştiinţifice studenţeşti; participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
publicarea de cărţi, studii şi articole. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar, nivel de licenţă 

 
Perioada 

 
1997 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de seminarii, lucrări practice la diferite discipline juridice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar, nivel de licenţă 
  

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Mediator autorizat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cabinet 

Numele şi adresa angajatorului Birou de mediator “Brindusa Gorea” din Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesie liberală 
  

Perioada 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte, coordonator de proiecte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea organizaţiei, managementul proiectelor 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Culturală Amphion, str. Artei, nr. 7, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate non-guvernamentală şi non-profit 

 
Perioada 

 
1997 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cabinet 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet de avocat  “Brindusa Gorea” din Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesie liberală 
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Responsabilităţi academice   
şi profesionale 

 

  

Perioada martie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş 

Perioada 2010 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Comisiei de Etică din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş 

Perioada 2010 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru al comisiei de examen de admitere în profesie a Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România 

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic  
din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş 

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Erasmus al Facultăţii de Drept în cadrul Departamentului pentru Relaţii Internaţionale şi 
Programe Comunitare al Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş; 

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru al comisiei de elaborare a subiectelor şi al comisiei de examen de definitivat ale Uniunii 
Naţionale a Avocaţilor din România 

Perioada 2008 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Senatul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş 

Perioada 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Bibliotecii „Serafim Duicu” din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” Tg. Mureş 

Perioada 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte al Asociaţiei „Centrul de Mediere Mureş” 

 

 
Mobilități didactice  

 

 

Perioada 
Instituția de învățământ 

 
Tipul mobilității 

Activitatea susținută 
 

Perioada 
Instituția de învățământ 

 
Tipul mobilității 

Activitatea susținută 
 

Perioada 
Instituția de învățământ 

 
Tipul mobilității 

Activitatea susținută 

 

 
 
 
 
 
2014 
Universidad de Jaen, Departamento de Derecho Público y Privado Especial, Área de Derecho Internacional 
Privado – Jaen, Spania  
Erasmus 
Staff mobility for teaching - Conflict management (Alternative Dispute Resolution). 
 
 

2017 
Universum College – Prishtina, Kosovo 
 
Erasmus+ 
Staff mobility for teaching - Conflict management (Alternative Dispute Resolution). 
 
 

2018 
University of Tuzla – Bosnia i Herczegovina 
 
Erasmus+ 
Staff mobility for training 
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Distincţii profesionale             
şi academice 

 

 Keyspeaker invitat la conferința „Libertatea de exprimare a avocatului”, organizată de Uniunea 
Națională a Barourilor din România, București, 10 decembrie 2015, cu prilejul Zilei Europene a 
Avocaților 

 Includerea in volumul Coordonate ale filosofiei ieşene, pe parcursul a trei jubilee, autor: Petru Ioan, 
Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2010, pp. 89, 237, 406, 409, 429, 432, 445, 448, 479, 480, 505, 508, 
547, 548, 581, 582 

 Includerea in volumul Contributori în contul logicii ieşene, autori: George Ceauşu, Petru Ioan, 
Melentina Toma, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2010, pp. 303-308 

 Premiul „Cei mai buni dintre muresenii anului 2010”, sectiunea „Reprezentant ONG” (2010)  

 Selecţie a Ambasadei SUA şi Ministerului Justiţiei – curs de formare ca mediator, Craiova, 2006 (20 de 
persoane din judeţul Mureş) 

 Premiul Uniunii Avocaţilor din România pentru definitivarea în profesie, 1999 (a doua medie pe ţară) 

 Şef de promoţie al Facultăţii de Drept din Târgu-Mureş, 1997 

 

Asociații profesionale             
și științifice 

 

 Membru al Asociației Internaționale „Pro Jure” (din 2017) 

 Membru al Baroului Mureș (din 1997) 

 

Educaţie şi formare  

                                           Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                     
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ  

2004-2009 
Doctor în filosofie,                                                                                                                 
cu teza „Actul interpretării în procesul civil, din perspectiva logicii de tip situaţional” 
Logică, Semiotică, Retorică, Hermeneutică, Filosofia limbajului, Informatică şi inteligenţă artificială 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie 

                                           Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

2004-2006 
Master în filosofie, specializarea „Teorii şi practici ale interpretării” 
Hermeneutică, Argumentare, Limbaj şi comunicare, Semiotică, Retorică 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie 

                                           Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

2006 
Diplomă de Mediator 
Medierea conflictelor, Gestiunea crizei 
Ambasada SUA & Ministerul Justiţiei & Centrul de mediere Craiova 

                                           Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

2000-2002 
Diplomă de Studii aprofundate în Drept privat 
Drept civil, Drept comercial, Dreptul familiei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept internaţional privat 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept 

                                           Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

1991-1997 
Diplomă de licenţă în drept 
Ştiinţe juridice 
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Facultatea de Drept 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Drept (examenul de licenţă) 

                                           Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

1987-1991 
Diplomă de bacalaureat în filologie-istorie 
Limba şi literatura română, limba engleză, limba germană, literatură universală, filosofie, sociologie 
Liceul Pedagogic din Tg. Mureş, Secţia Filologie-Istorie 
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Alte studii  

                                                                                      
Perioada      

                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

 
Perioada      

                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

                                                            
                                          Perioada      

                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 
 

                                         Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 

                  
                                          Perioada      

                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 
 

                                          Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 
 

                                          Perioada      
                 Calificarea / diploma obţinută 
                    Domenii principale studiate 
            Numele instituţiei de învăţământ 
 
 
 

 
2019 
Manager de proiect (curs de formare profesională acreditat ANC) 
Management de proiect 
Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice 
 
2018 
Fundamentals of Medical Ethics – Course Certificat (Postgraduate and Continuing Medical Education) 
Etică medicală 
The Norwegian Medical Association 
 
2013 
Manager de responsabilitate socială (curs de formare profesională acreditat ANC) 
Responsabilitate socială 
Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice 
 
2012 
Formator de formatori 
Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, marketingul formării, evaluarea participanților 
Fundația Ecologică „Dimitrie Cabtemir” 
 
2010 
Certificat de absolvire NIH web-base training course „Proteting Human Research Participants” 
Etica cercetării 
The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research, U.S.A. 
 
2000 
Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Științele educației, psihopedagogie  
Universitatea din București. DPPD 
 
2000 
Certificat de competență lingvistică în limba engleză 
Limba engleză 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea deLlitere 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute Engleză, maghiară, germană, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale        
şi organizatorice 

Capacitate de coordonare şi muncă în echipă, entuziasm, bune abilități de comunicare și organizare a 
muncii, dobândite şi exersate prin responsabilităţile academice şi profesionale, dar şi ca preşedinte şi 
coordonator de proiecte al Asociaţiei Culturale Amphion, instituţie neguvernamentală nonprofit 
înfiinţată în 2006. Organizator a numeroase evenimente culturale,  educative şi ştiinţifice.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Internet, Photoshop, Corel Draw 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, literatura, arte plastice. 
  

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe la cerere 

 


