
   
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CULDA SIDONIA  

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 30.10.1973 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

Domeniul juridic 
 
Facultatea de drept  Cluj-Napoca din cadrul  UCDC „D. Cantemir” Bucureşti – lector univ. dr.; activitate 
didactica desfasurata din anul 1997 pana in prezent 
 
Materii predate: Drept civil. Partea generala; Drept civil. Persoanele 
 
Masterat Dreptul afacerilor:  
 
Probleme actuale ale raspunderii civile 
Modalitati alternative de solutionare a litigiilor 
Arbitrajul comercial intern si international 
 
Elaborare lucrari relevante în domeniul juridic, absolvire curs Modul Pedagogic. 
Sustinere cursuri si seminarii la materiile predate, atat la program de invatamant cu frecvanța cat si la cel 
cu frecventa redusa. 
 
Cabinet avocat – avocat titular din anul 1996-si in prezent, sediul profesional Cluj Napoca, Calea 
Dorobanților nr. 39-41, Bl. C, ap. 21 
Birou mediator  

  

Experienţa profesională Activitatea de mediere 
  

Perioada 2010 si în prezent 

Funcţia sau postul ocupat mediator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Şedinţe de informare, medieri în domeniul dreptului civil, dreptul familiei, comercial, dreptul afacerilorr, 
drept penal 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  



Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 titlul de doctor în drept 
Teza cu titlul: Reglementarea juridică a relațiilor economice 
2002-2006 Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Secţia de Ştiinţe Politice din cadrul UBB 
Cluj-Napoca 
1992-1996 Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat in Drept si Stiinte Politice – invatamânt cu frecvență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept penal, Drept comercial si altele (Drept) 
Fundamentele științei politice și altele (Stiințe Politice) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș-  Bolyai” Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Lector univ. dr. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   engleză  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba   franceză  bine  bine   bine  bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucrul cu publicul, datorita experienţei în domeniul avocaturii şi al medierii. 
Competenţe didactice, dobândite pe parcursul a 17 ani de muncă în domeniul didactic. Absolvirea 
modului pedagogic şi al altor cursuri de specialitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Lucrul în echipă – participarea la Comisiile de exproprieri pentru construirea Autostrazii Transilvania , 
2006-2007 
Lector – cursuri de pregătire pentru admitere la INM, Barou, Notariat (Intensa Training Cluj Napoca) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Lucrul în diferite programe, aptitudine dobândită prin absolvirea anumitor cursuri şi autodidact 
Absolvire Modul Pedagocic, 5.02.2001 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Membru în Consiliul de Mediere; Terapeut Bowen 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, obtinut in anul 1993 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Informaţii suplimentare Persoane care poate furniza referinte: 
 
Baroul Cluj: av. Bodea Horațiu Adrian, sediul profesional Cluj Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 
48, tel 0264/597835; 0723/381443 
Facultate: Decan Conf. univ. dr. Anca Georoceanu, contact UCDC București, Facultatea de Drept 
Cluj Napoca, str. Burebista nr. 2, tel 0364/401057; 0722404052 

  
 

 

Anexe Lista lucrari 
Recomandare 

 


