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Curriculum  vitae 

 
 

 

İNFORMAŢİİ PERSONALE  
Nume Jugastru Călina  

  

Telefon +4-0269233295 

Fax  

E-mail jugastrucalina@gmail.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 14 august 1971 

 

EXPERİENŢÃ  PROFESİONALÃ 

 

  

*Funcţia sau postul ocupat 

 
Profesor universitar 

*Perioada (de la  -  pâna la) 1.03.2008-prezent 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  

10, B-dul Victoriei 550024, Sibiu, România 

*Tipul activitãţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

 

Învăţământ universitar 

*Perioada (de la  -  pâna la) 1.10.2003 – 1.03.2008 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  

10, B-dul Victoriei 550024, Sibiu, România 

*Tipul activitãţii sau sectorul de 

activitate 

 

Învăţământ universitar 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

Conferenţiar universitar 

*Principalele activitãţi si 

Responsabilitãţi 

 

 

 

 

Susţinerea de cursuri, seminarii, activitate tutorială, 

membru în comisii de licenţă, comisii de disertaţie, 

alte activităţi specifice 

  

*Perioada (de la  -  pâna la) 1.03.2001 – 1.10.2003 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  

10, B-dul Victoriei 550024, Sibiu, România 

*Tipul activitãţii sau sectorul de 

activitate 

 

Învăţământ universitar 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

Lector universitar 

*Principalele activitãţi si 

Responsabilitãţi 

Susţinerea de cursuri, seminarii, activitate tutorială, 

membru în comisii de licenţă, comisii de disertaţie, 

mailto:jugastrucalina@


 2 

 

 

 

alte activităţi specifice 

  

*Perioada (de la  -  pâna la) 15.11.1998 – 1.03.2001 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  

10, B-dul Victoriei 550024, Sibiu, România 

*Tipul activitãţii sau sectorul de 

activitate 

 

Învăţământ universitar 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

Asistent universitar titular 

*Principalele activitãţi si 

responsabilitãţi 

Susţinerea de seminarii, membru în comisii de licenţă, 

comisii de disertaţie, alte activităţi specifice 

 

 

 

 

*Perioada (de la  -  pâna la) 

 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

*Tipul activitãţii sau sectorul de 

activitate 

 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

*Principalele activitãţi si 

responsabilitãţi 

 

 

 

 

Perioada (de la  -  pâna la) 

 

1.09.1996 – 15.11.1998 

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  

10, B-dul Victoriei 550024, Sibiu, România 

 

Învăţământ universitar 

 

 

Asistent universitar – cadru didactic asociat 

 

Susţinerea de seminarii, membru în comisii de licenţă, 

comisii de disertaţie, alte activităţi specifice 

 

 

 

 

 

1.09.1995 – 15.11.1998 

 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  

10, B-dul Victoriei 550024, Sibiu, România 

  

*Funcţia sau postul ocupat 

 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

Procuror 

 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu 

11, B-dul Victoriei, 550024, Sibiu, România 

*Principalele activitãţi si 

responsabilitãţi 

 

 

Susţinerea în instanţă a actelor de trimitere în judecată, 

analiza soluţiilor, declararea şi motivarea apelurilor şi 

recursurilor 

  

*Perioada (de la  -  pâna la) 

 

1.10.1993 – 1.09.1995 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

Judecătoria Cluj-Napoca 

2-4, Calea Dorobanţilor, 400117, Cluj-Napoca, România 

*Tipul activitãţii sau sectorul de 

activitate 

 

Magistratură  
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*Funcţia sau postul ocupat 

 
Judecător 

*Principalele activitãţi si 

responsabilitãţi 

 

 

Judecarea cauzelor civile şi penale, pronunţarea şi 

motivarea sentinţelor judecătoreşti 

STUDİİ ŞI EDUCAŢIE    

 

 

1989-1993 – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-

Bolyai” Cluj-Napoca 

 1985-1989 – Liceul Pedegogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-

Napoca 

 

 

APTİTUDİNİ Şİ COMPETENŢE  PERSONALE 

dobãndite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute printr-un certificat sau o 

diplomă 

Aptitudini şi competenţe  

organizatorice           

 

2012 – prezent – decan 

2001 – martie 2012 – secretar ştiinţific al Facultăţii de 

Drept „Simion Bărnuţiu” din Sibiu 

2001 – martie 2004 – prodecan 

2006-2010 – directorul Centrului de Studii şi Cercetare 

Ştiinţifică în Dreptul Privat, înfiinţat prin Ordinul 

nr.647/28.06.2006 al Rectorului Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu  

 

Aptitudini şi competenţe tehnice    

 

 

Utilizarea sistemelor informatice  

Permis de conducere Permis conducere categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, 21.04.2016                                                            Călina Jugastru 


