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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  JUGASTRU CĂLINA FELICIA 
 

Adresă(e) Calea Dumbrăvii nr. 34 jud. Sibiu, România 

Telefon(oane) 0040269233295   

  

E-mailuri calina.jugastru@ulbsibiu.ro 

  

Naţionalitate Română 

  

  

  

  

Experienţa profesională  

  

mailto:calina.jugastru@ulbsibiu.ro
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Perioada • 2017 – prezent –  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, membru al 
Institutului de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

• 2016 – prezent – membru al Comisiei de Științe Juridice, CNATDCU 

• 2016 – prezent – membru corespondent al Academiei de Științe Juridice 
din România 

• 2020, 2021 – membru al Comisiei de selecție a lucrărilor premiate, în 
cadrul Galei Premiilor Uniunii Juriștilor din România (Comisia de 
Drept privat) 

• 2021 – prezent – vicepreședinte, membru în Consiliul director, membru 
fondator ALAI România (Association Littéraire et Artistique 
Internationale, Grupul România) 

• 2012-2016 – decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu,  

• 2008 – prezent – profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu  

• 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  

• 2003 – 2008 – conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu 

• 2001 –2012 – secretar ştiinţific, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din 
Sibiu 

• 2001 –2004 – prodecan, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” 

• 2001 – 2003 – lector universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu 

• 1998 – 2001 – asistent universitar drd., cadru didactic titular, Facultatea de 
Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

• 1996 – 1998 – asistent universitar drd., cadru didactic asociat, Facultatea 
de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

• 1995 – 1998 – procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu 

• 1993 – 1995 – judecător, Judecătoria Cluj-Napoca 
 

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar doctor 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică universitară: domeniul Drept 
 
Conducător de doctorat, Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și 
Postdoctorale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, domeniul Drept (2017) 
 

• Activitate ştiinţifică 
- 6 cărți (unic autor), 4 cărți (în colaborare), publicate la edituri naționale, cu 
prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice 
- 121 articole în reviste de specialitate indexate BDI, 48 de studii în volume 
publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice 
- participare, cu comunicări științifice, la 24 de conferințe internaționale și la  
40 de sesiuni științifice naționale 
- coordonator a 9 volume publicate la edituri naţionale, cu prestigiu 
recunoscut în domeniul științelor juridice 
- director al publicației Revista de Dreptul Familiei (Editura Universul 
Juridic, București, ISSN 2668-5698) 
- membru în consiliul științific al următoarelor reviste: Revista Română de 
Drept Privat, Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia (membru 
fondator), Revista de Dreptul Familiei (membru fondator), Revista Română 
de Dreptul Proprietății Intelectuale, Revista de Ştiinţe Juridice, Anuarul 
Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Series Humanistica, Jurnalul de 
Studii Juridice 
 

• Participare în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat: 90 
(2005-2021) 

• Participare în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 
în învățământul superior: 24 (2003-2020) 

• Activitate în proiecte de cercetare și contracte de cercetare 
Director în proiecte/contracte de cercetare internaționale 

•  [2006-2007] Director al grantului Universitatea de vară cu tema: Romania 
between the freedom of culture and the culture of freedoms – în cadrul 
programului Sibiu 2007. Proiectul a beneficiat de finanţare europeană prin 
Ministerul Culturii din România (valoare 162.014 lei) 

 
Director în proiecte/contracte de cercetare naționale 

• [2007] Director ştiinţific în cadrul contractului de cercetare Studiu privind 
armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană în materia 
protecţiei datelor personale (contract încheiat între ULBS şi Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor Personale) – neoneros  

• [2006] Director al grantului de cercetare Regimul juridic al Internet-ului în 
procesul de europenizare a societăţii informaţionale româneşti, câştigat în 
urma competiţiei organizate de CNCSIS. Contractul a fost încheiat între 
ULBS şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (valoare 10.000 RON) 

Membru în proiecte/contracte de cercetare internaționale 

• [2000-2002] Membru al colectivului, grant Tempus-Phare Jep 
nr.14215/1999, vizând instituţionalizarea unui Centru de pregătire prin 
cicluri de scurtă durată a funcţionarilor publici locali (valoare 213.000 Euro) 

 
Membru în proiecte/contracte de cercetare naționale 

•  [2021-2023] Membru al colectivului, proiectul Profesionalizarea carierei 
didactice – PROF, Cod proiect: POCU/904/6/25/146587 

• [2018-2020] Membru al colectivului, proiect POCU Dezvoltarea si 
implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru 
scoala sibiană incluzivă, POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

• [2010-2013] Membru al colectivului, proiect Parteneriatul universitar în 
cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului, Contract: 
POSDRU/89/1.5/S/61968 (valoare 2.884.292 lei) 



4 
 

 •  [2014-2015] Membru al colectivului, proiect POSDRU „e-
Incluziune:Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă bazat pe 
tehnologii TIC, pentru creşterea accesului la învăţământul superior al 
persoanelor cu dizabilităţi”, nr. POSDRU/156/1.2/G/141055, cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în 
perioada 14.05.2014-14.09.20153 

• [2014-2015] Membru al colectivului, proiect Burse Universitare în 
România prin Sprijin European pentru doctoranzi şi post-doctoranzi 
(BURSE DOC-POSTDOC)  

 
Numele şi adresa angajatorului 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Calea 
Dumbrăvii, Nr. 34, 550324, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare 

  

Educaţie şi formare  

Perioada • 2010-2013, studii postdoctorale: „Parteneriatul universitar în cercetare 
– un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului" 

• 1996-2000, studii doctorale: Universitatea „Babeş-Bolyai” - Cluj-
Napoca, Facultatea de Drept - doctorat în Drept, îndrumător ştiinţific: 
Prof. univ. dr. Mircea Mureșan 

• 1989-1993, studii superioare: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, Facultatea de Drept  

• 1988-1993, studii liceale: Liceul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-
Napoca 

 

Calificarea / diploma obţinută • diplomă de doctor în Drept: Universitatea „Babeş-Bolyai” - Cluj-Napoca 
(2000) 

• diplomă de licenţă în Științe juridice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, Facultatea de Drept (1993) 

• diplomă de bacalaureat (1989) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

• Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 

• Drept internațional privat  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (studii  postdoctorale) 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (studii  doctorale; studii de licență) 
Liceul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceza                             
 

 
 Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba engleza   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator: Coordonarea şi conducerea activităţii studenţilor în cadrul 
cursurilor/seminariilor, licenţe, cercuri, activităţi departamentale şi extracurriculare. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

cunoştinţe în utilizarea programelor de tehnoredactare:  
– programul Windows 

 
 
 

         Prof. univ. dr. Călina JUGASTRU 
 


