
 

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ambrus Izabella Agnes 

Adresă(e)  

Telefon(oane)   

E-mail(uri)    
 

 
Data naşterii  

 

 
Sex   Feminin 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Jurist 

Domenii, activitate Consiliere juridică societate 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

2008-2016 
 Avocat 

Domenii, activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Consiliere juridică, reprezentare societăţi 
Drept comercial, drept civil, drept administrativ 
 
2000-2016 
Traducător, interpret autorizat  

Domenii, activitate 
 

 

Traduceri juridice 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Iunie-decembrie 2016 
 Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Braşov 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

decembrie 2016 –decembrie 2020 
 Deputat în Parlamentul României 
Membru al Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi 

Pregătire profesională  

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută diploma de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Colegiul Reformat din Debrecen Ungaria 
 

Perioada 1995-2000 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma universitara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma licenta Universitatea Lucian Blaga 
 

Perioada 1998 
 



 

 

Calificarea / diploma obţinută diploma CFC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

engleza First certificate in english 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Cambridge  
 

Perioada 2000 
 

Calificarea / diploma obţinută autorizatie traducator pentru limba maghiara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

traducator, interpret 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Culturii 
 

Perioada 2006 
 

Calificarea / diploma obţinută autorizatie traducator pentru limba maghiara Budapesta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

traducator, interpret 

Perioada 2006-2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Curs de master în Dreptul european al afacerilor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept 

Perioada 2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Perioada 
 

Calificarea/diplomă obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
 

2012 
 
Curs de mediator şi practici de mediere 
Mediere – mediator 

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

MAGHIARA   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

ENGLEZA   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

GERMANA   avansat  mediu  mediu  mediu  mediu 
  

  

  

Informaţii suplimentare   un copil 
  

Anexe la cerere 

  

 


