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CLARA DOHOTAR 
   Thomas Masaryk 11, 020983 București   

   clara.dohotar@costas-negru.ro      

     +40746013938 

 

Dată de naștere 

19.12.1995 

Naționalitate 

Română 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/clara- dohotar-
95ab99168/  

 

 

Experienţa profesională formată ca avocat conturează o serie de atuuri. Axată pe ideea de progres atât pe 

plan profesional cât și uman. Dedicată atingerii obiectivelor clare. Detaliile ne definesc. Teamwork makes the 

dream work. 

 

EDUCAŢIE ȘI F O R M A R E  P R O F E S I O N A L Ă  

 

2021 – Str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj-Napoca, România 

MASTERAT ÎN DREPT - Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai 

 

Titlul de master a fost acordat în urma unui program de studii exclusiv în limba engleză cu durata de un an intitulat 
”International and Comparative Business Law LLM” , care cuprinde următoarele cursuri:  

Competition Law, Advanced Corporate Law, European and Comparative Tax Law, Public Procurement, Mergers 
& Acquisitions, Labor Law, Energy Law, Cyber Law & E-commerce, Corporate Governance, Property Law.   

http://law.ubbcluj.ro  

 

2019 – Str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj-Napoca, România 

LICENŢIATĂ ÎN DREPT - Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai 

 

Studii de licență de lungă durată (4 ani) 

http://law.ubbcluj.ro  

 

 

CV 
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EXPERIENŢĂ P R O F E S I O N A L Ă  

 

1/09/2019 – 1/8/2021, București 

AVOCAT STAGIAR COLABORATOR - Costaș, Negru și Asociaţii – Societate Civilă de Avocați 

 

Stagiul de doi ani ca avocat stagiar a fost efectuat în continuarea practicii începute în timpul studiilor la Societatea 
civilă de avocați Costaș Negru și Asociații. Această poziție implică responsabilități în ariile de practică de drept civil, 
litigii și consultanță juridică. Poziția de avocat pledant, impune prezența în fața instanțelor naționale  

http://www.costas-negru.ro  

 

1/08/2021 – Prezent, București 

AVOCAT DEFINITIV COLABORATOR - Costaș, Negru și Asociaţii – Societate Civilă de Avocați 

 

Poziție dobândită în urma definitivării în profesia de avocat. Aceasta impune implicarea în diversele subcategorii 
ale dreptului civil, dreptul muncii, drept administrativ, drept societar, dreptul familiei, precum și în cea a dreptului 
fiscal, drept penal al afacerilor.  

http://www.costas-negru.ro

 

REȚELE ȘI  AFILIERI  

 

2020 - Prezent, România 

International Fiscal Association - Filiala România 

Membru 

http://www.ifa.nl    

 

2019 - Prezent, București 

Baroul București 

Membru 

http://www.baroul-bucuresti.ro  
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COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Competenţe de comunicare foarte bune, dobândite prin integrarea într-o echipă numeroasă de avocați, și în 
special din poziția de avocat pledant. 

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Creativitate dobândită din practica în litigii; Atenţie sporită la detalii dobândită din acordarea consultanței juridice în 
domenii diverse; Axată pe identificarea soluţiilor; Capacitatea și dorinţa de a lucra în echipă; Preocupare pentru 
verificarea și reverificarea fiecărei informaţii; Anticipativă cu privire la eventualele probleme; Deprinderea rapidă a 
practicilor organizatorice existente la nivelul echipei; Asimilarea lesne de noi informaţii și aptitudini necesare poziției 
ocupate; Preluarea oricărei sarcini în cazuri urgente; Adaptabilitate și maleabilitate. 

 

PUBLICAŢII  

2021, Lucrare de disertație 

”TAXATION OF DIGITAL NOMADS” 

  

O lucrare actuală de interes, în limba engleză, servind ca lucrare de disertație în cadrul Masteratului ”International 
and Comperative Business Law LLM” urmat, în contextul mecanismelor de taxare a persoanelor care nu prestează 
muncă dintr-un loc stabil, denumiți generic nomazi digitali. Scopul acestei lucrări a fost acela de a analiza concepte 
generale și de a defini mediul fiscal internațional care trebuie să facă față noii provocări reprezentate de impozitarea 
veniturilor apatrizilor și mai ales de impozitarea nomazilor digitali. Astfel, lucrarea analizează modelele de impozitare 
deja disponibile și oferă o evaluare proprie a fiabilității acestora în contextul foarte actual.  

2021, Articol 

”IMPOZITAREA NOMAZILOR DIGITALI” ‑ dr. Cosmin Flavius Costaș, Clara Dohotar 

  

Publicat în Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2021 

 


