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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  URS ILIE 
 

Adresă(e) Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 74, ap. 27 

Telefon(oane) 0722357789   

Fax(uri)  

E-mail(uri)     dr_ursilie@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)    Română 
  

Data naşterii 12.9.1964 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Curs/seminar, cercetare  

                 Numele şi adresa angajatorului                    
                 

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista 
nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

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 
 

 Învăţământ superior juridic 
 
2002-2015 
Lector universitar 
- Curs/seminar, cercetare 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista 
nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Învăţământ superior juridic 

Perioada 1989 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat                                      Avocat în Baroul Cluj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Avocat cu drept de activitate la toate instanţele 

                Numele şi adresa angajatorului                      
 

 Cabinet individual Avocat Urs Ilie, cu sediul biroului în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 74 ap. 27 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă juridică, reprezentare/asistente în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice, 
persoanelor private 
 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat                                         

Activităţi şi responsabilităţi principale  

                 Numele şi adresa angajatorului 
                        
                           

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
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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 1993- 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în Drept  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Titlul tezei: „Repararea daunelor morale" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

  

CISE 6 

  

  

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  1985-1989 

Calificarea / diploma obţinută  Jurist/Diploma de licenţă - Diplomă de merit 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Discipline fundamentale de drept civil şi penal 

 Aplicaţii juridice, cercetare ştiinţifică în domeniul juridic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 CISE 5 

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 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbit  Scris 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

Limba engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: experienţă de mediere sau detensionare a situaţiilor conflictuale în profesia de avocat, 
în sesizarea şi exercitarea plângerilor pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale omului la CEDO 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Experienţă în organizarea unor activităţi la Baroul Cluj şi la Facultatea de Drept a Universităţii Creştina 
"Dimitrie Cantemir" Bucureşti 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bune aptitudini în utilizarea programelor Word, Excel, Power Point  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini 
Activitate ştiinţifică în domeniul 

juridic 
 

 

Activităţi conexe profesiei 

  
 5 cărţi de specialitate ca unic autor şi patru în calitate de coautor, 18 articole publicate în reviste de 
specialitate, recunoscute pe plan naţional ori în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale 
, indexate în baze de date internaţionale   
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Domenii de interes personal: sport, lectură, călătorii şi cunoaşterea diferitelor culturi 
  

Anexe  
  

 


