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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Oniga Tudor 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)   Romana 
  

Data naşterii 07.03.1968 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Drept 

  

Experienţa profesională Cadru universitar 
  

Perioada 1996-2000 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare stiintifica si pregatire profesionala continua 

            Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj, str. Burebista nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru universitar 

Perioada  2000- 2002 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare stiintifica si pregatire profesionala continua 

              Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj, str. Burebista nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru universitar 

Perioada  2002-2016 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare stiintifica si pregatire profesionala continua 

                  Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj, str. Burebista nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru universitar 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  
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Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Chimist – diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de stiinte ale naturii,Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Jurist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept constitutional, Drept administrativ, Drept civil, Drept penal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1998-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept constitutional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  
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Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere  Vorbire  Scris 

Limba franceza   bine  bine  bine  bine  bine 

Limba engleza   bine  bine  bine  bine  bine 

Limba spaniola            

Limba rusă            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Noțiuni de psihologie, pedagogie și metodică, inter-relaționare cu instituțiile 
statului și persoane fizice, relații publice, comunicare, manipulare - dobândite 

prin cursuri universitare, experiență profesională.  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Evaluarea resurselor, organizarea activităților propriu-zise, controlul altor 
elemente umane.  
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Competenţe şi aptitudini tehnice   
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Foarte bune 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Da 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 


