
 
 

 
Curriculum vitae  
Europass  

  

   
Informaţii personale   
Nume / Prenume BUZDUGAN CORINA CRISTINA  
Adresă(e)   
Telefon(oane)     
Fax(uri)   
E-mail(uri)   
   
Naţionalitate(-tăţi) Română  
   
Data naşterii 16.03.1971  
   
Sex Feminin  
   
 
Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 
Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

 

   
Experienţa profesională   
   
Perioada 1996-1998  
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic la Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca  
Activităţi şi responsabilităţi principale Redactare acte juridice, reprezentare in instanta sau in fata altor institutii  
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Local al mun.Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 1-3  
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul juridic  

Perioada 1997-1999  
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de seminar si de cercetare  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str. 

Burebista, nr. 2, Cluj-Napoca 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Disciplinele: Istoria statului si dreptului romanesc si Teoria generala a dreptului – an I de studiu   

Perioada 1999-2003  
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice si de cercetare  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str. 

Burebista, nr. 2, Cluj-Napoca 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Disciplinele Istoria statului si dreptului romanesc si Teoria generala a dreptului – an I de studiu  

Perioada 2003-2013  
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice si de cercetare  



Numele şi adresa angajatorului Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str. 
Burebista, nr. 2, Cluj-Napoca 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Disciplinele Istoria statului si dreptului romanesc si Teoria generala a dreptului – an I de studiu  

Perioada 2013-prezent  
Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare a unor cursuri si activitati de seminar, activitate de cercetare, activitati de 

organizare si conducere 
 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str. 
Burebista, nr. 2, Cluj-Napoca 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Disciplinele Istoria statului si dreptului romanesc, Teoria generala a dreptului, Drept  civil – 
parte generala – an I de studiu 

 
 

Perioada 2014-2015  
Funcția sau postul ocupat Decan   
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de management, organizare si conducere  
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str. 

Burebista, nr. 2, Cluj-Napoca 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   

   
Activități și funcții manageriale 2004-prezent – membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice, comitete de 

organizare conferințe naționale și internaționale 
2006-2007 – membru al echipei de redacție revista „Fiat Iustitia” Facultatea de Drept Cluj-
Napoca, Universitatea „Dimitrie Cantemir” București 
2009-prezent – membru în Consiliul Științific al Centrului de cercetări juridice „Mircea Mureșan” 
2009-prezent – secretar/membru comisie de licență la Facultatea de Drept Cluj-Napoca, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir” București 
2010-2012 – director departament frecvență redusă Facultatea de Drept Cluj-Napoca, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir” București 
2010-prezent – director al Centrului de Cercetări Juridice „Mircea Mureșan” 
2007-prezent – editor revista „Fiat Iustitia” Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Universitatea 
„Dimitrie Cantemir” București 
2012-2014 – director departament drept public 
2014-prezent – membru în Senatul UCDC 

 

 
Educaţie şi formare 

  

   
Perioada 1985-1989  
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat   
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cultura generală  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul “Emil Racoviță” Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii  

Perioada 1991-1996 
 

 

Calificarea / diploma obţinută Stiinte juridice: Diploma de licenta 1996  
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept Civil, Drept Penal, Teoria generala a dreptului, Drept procesual civil si Drept procesual 
penal 

 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare  

Perioada 2000-2005  
Calificarea / diploma obţinută Doctor in Drept, 2005  
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria generala a dreptului  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregatire superioara – studii doctorale  

Aptitudini şi competenţe personale   
   
Limba(i) maternă(e) Romana  
   

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
 
Autoevaluare 

     
a. Limba engleza 
b. Limba franceza 

 

Înţelegere Vorbire Scris 

Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral  

a Intermediar  Intermediar  Intermediar  Intermediar   Intermediar  

b Intermediar  Intermediar  Intermediar  Intermediar   Intermediar  

                 
 

 
 

   
   
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  

   
   
   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Mediu  

   
Competenţe şi aptitudini artistice Istoria artelor  
   
Alte competenţe şi aptitudini   
   
Permis(e) de conducere Categoria B  
   
Informații suplimentare Publicații relevante – conform listei anexate  

 


