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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUDA CĂLIN MIREL 

Adresă(e) Str. Lupșa, 17, Alba Iulia, ALBA, ROMÂNIA, 510253 

Telefon(oane) 0774675754 

E-mail(uri) calinbuda@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 6 iulie 1970 

Sex masculin 

Stare civilă căsătorit 

  
Experienţa profesională  

  
Perioada 01.10.2020 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Asist. universitar 

Activități și 
responsabilități principale 

Cursuri și seminarii la disciplina Drept civil. Teorie generală, Elemente 
de drept civil, Dreptul Uniunii Europene 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  
Facultatea de Drept și Științe Sociale 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Învățământ superior 

Perioada 01.02.2017 – 01.10.2020 

Funcția sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești, a 
altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, etc. 
Asigurarea consultanței juridice în conformitate cu legislația în vigoare, 
tuturor compartimentelor funcționale; 
Redactarea acțiunilor judecătorești, a întâmpinărilor, promovarea căilor 
ordinare și extraordinare de atac; 
Participarea la activitatea diverselor comisii, colaborând cu toate 
serviciile și birourile din cadrul societății în probleme de natura juridică 
contractuală; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A – Cluj 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Juridic - contencios  

  Perioada 1.10.2005 - 01.02.2017 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 
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Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Consultanță, asistenţă juridica, reprezentare la instanţele de judecată şi 
a altor instituţii de stat sau private. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cabinet Individual Avocat „BUDA CĂLIN MIREL” 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Juridic 

  Perioada 2015-2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert antreprenoriat și start-up-EA din cadrul Proiectului 
”Egalitate și acces pe piața muncii” Nr. Contract POSDRU 
151/6.3/G/135156 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 - Realizarea curriculei  pentru cursul pentru inițierea în antreprenoriat; 
 - Organizarea și susținerea un atelier pentru inițiere în antreprenoriat;  
 - Acordarea consultanței pentru elaboratrea a 25 de planuri de afaceri și 
inființarea start-up-urilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Consiliul Județean ALBA 

  Perioada 2005-2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Cursuri și seminarii la disciplina Drept civil.Teorie generală, Drept 
procesual civil, Organizarea avocaturii și activității notariale, Sociologie 
juridică, Bazele științelor politice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învățământ superior 

  Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Seminarii la disciplina Drept civil.Teorie generală, Drept procesual civil 
Activitate didactică și de cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învățământ superior 

  Perioada 1999 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Seminarii la disciplina Drept civil.Teorie generală  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învățământ superior 

  Perioada 2004 - 2017 

Funcţia sau postul ocupat Arbitru la Curtea de Arbitraj a Camerei de Comert si Industrie 
Alba 
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Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activității de arbitraj comercial în cadrul Curtii de Arbitraj 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Departamentul de Consultanţă Juridică şi Arbitraj Comercial din 
cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activități de arbitraj comercial in litigiile comerciale 

  Perioada 1996-1999 

Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment juridic – personal (resurse umane) 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi specifice compartimentului personal, evidenta carnetelor de 
muncă, coordonarea activitaţii compartimentului, desfasurarea 
activităţilor juridice, reprezentarea societăţii in faţa instanţelor de 
judecata, asistarea la incheierea tuturor contractelor, conventiilor de 
colaborare, verificarea și vizarea deciziilor emise de managerul 
institutiei. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. „APA-CTTA” S.A. Alba Iulia 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Compartimentul Juridic-Personal 

  Perioada 1993-1996 

Funcţia sau postul ocupat Referent I - inspector credite 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Întocmirea documentaţiei in vederea aprobarii, creditelor, redactarea 
contractelor de garanție, urmărirea derulării si achitării creditelor 
acordate, intocmirea documentaţiei in vederea recuperării creditelor 
nerambursate, intocmirea documentației de executare pentru creditele 
aflate in faza de executare silită. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

BANC POST Alba Iulia 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Departament Economic, Serviciul Credite 

  Perioada 1991 -1993 

Funcţia sau postul ocupat Lucrător comercial 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activitaţi comerciale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC „ROMANA” S.A. Alba Iulia 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Serviciul Comercial 

  Educaţie şi formare  

  Perioada 1991-1996 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Domeniul studiat Drept 
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Tipul calificarii/diploma 
obținută 

Licenţiat în ştiinţe juridice 

Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ  

Studii universitare de licență 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de licenţă 

  Perioada 1985-1989 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Liceul industrial nr. 1 Alba Iulia 

Domeniul studiat Electrotehnică 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

Bacalaureat 

Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ  

Mediu 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de bacalaureat 

  Perioada 2018 - prezent 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctorand drept civil cu tema “Abuzul de drept în perspectiva 
noului Cod civil” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova 

  Perioada 2015 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat absolvire seria J No. 0 0285637 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Expert achiziții publice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Institutul de formare DOCTUS Sibiu 

  Perioada 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire seria J nr. 00245893 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Formator 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
SC CELLA INVEST SRL Alba Iulia 

  Perioada 2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat absolvire 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Aferente moduluilui pedagogic 
Competenţe de predare în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” Alba Iulia –  
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs postuniversitar de specializare "EFICIENŢĂ ŞI RISC ÎN 
ACTIVITATEA FIRMEI" 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI 

  Perioada 1998 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Curs de perfecţionare profesională „CONDUCERE PRIN COOPERARE” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrului Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţie Publică 
Locală Sibiu 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Abilitati ridicate de comunicare.  

Foarte buna capacitate de socializare 

  
Limba(i) maternă(e) Română 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  bine bine bine bine  bine 

  Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Excelenta experienţă de lucru cu oamenii  
Bune abilităţi de comunicare, coordonare şi lucru în echipă.  
Receptiv la informaţii şi idei noi. 

  Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bune abilităţi de coordonare şi administrare.  
   Disponibilitate program prelungit 

  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
Foarte buna utilizare a echipamentelor de birotică 
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Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Foarte buna utilizare a programului Access, Excel, Word 

  
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informații suplimentare  

Activitate publicistică  
 
I. Cărți, cursuri și manuale universitare 

 1. DREPT CIVIL. Elemente de teorie generală, Editura Focus, Petroșani 
2007 
2. SOCIOLOGIE Juridică – Editura Didactica 2006 
3. BAZELE STIINTEI POLITICE - Editura Didactica, ediţia 2004 
4. DREPT PROCESUAL CIVIL – Editura Didactica, 2004 
5. DREPT ADMINISTRATIV – manualul studentului - Editura Didactica 
2003 
6. DREPT CIVIL - contracte speciale - manualul studentului, Editura 
Didactica 2002 
7. TEMATOLOGIE JURIDICĂ - suport de curs, Editura Didactica 2002 

II. Studii publicate în țară și străinătate, în reviste de specialitate 
și conferințe 
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1. Consideraţii asupra sporirii volumului de capital străin în 
România Volumul sesiunii naţionale de comunicări stiinţifice 
“EFICIENŢĂ LEGALITATE ETICĂ” al Fundaţiei Universitare “România de 
Mâine”, Universitatea “Spiru Haret”, BRAŞOV 2000 
2. Stiluri moderne de conducere un concept interesant privitor la 
stilul managerial de conducere, Annales Universitatis Apulensis, 
Series Economica nr 3 Vol 2/2001. 
3. Publicitatea imobiliara, aplicarea uzucapiunii în sistemul cărţilor 
funciare şi principiul legalităţii înscrierii în cartea funciară în 
temeiul dispoziţiilor Legii 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, articol publicat în Annales Universitas Apulensis, seria 
Jumsprudentia, nr.2/2001. 
4. Delincvenţa juvenilă - abordare psiho-juridică Annales 
Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 3/2002 
5. Studiu Privind regimul de protecţie juridică şi utilizare durabilă a 
apelor Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 
3/2002. 
6. Participarea terţilor în procesul civil Annales Universitatis 
Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 4/2003. 
7. Componente şi ingrădiri ale conţinutului capacităţii de folosinţă 
Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 6/2004. 
8. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice Annales Universitatis 
Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 7/2005. 
9. Concesiunea - modalitate alternativă de furnizare a serviciilor 
publice Volumul Buletin Ştiinţific, seria A, vol. XVIII, Ştiinţe Economice, 
2001. 
10. Protecţia drepturilor consumatorului. Volumul sesiunii naţionale 
cu participare intemaţională de comunicări tehnico - stiinţifice 
,,RELANSARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - BRĂILA 2001”, vol. II, Editura 
AGIR Bucureşti, 2001 



   Curriculum vitae al  

BUDA CĂLIN MIREL           Pagina 8 

11. Analiza infracţiunilor prevăzute de art.58 din Legea 333/2003 
privind paza bunurilor”, Asociaţia de ştiinţe juridice - Revista de Drept 
Penal, nr. 3/2006 
12. Reprezentarea convenţională. Aspecte privind reprezentarea 
prin avocat şi consilier juridic articol publicat în volumul Sesiunii 
Internaţionale de comunicări ştiinţifice ,,Economia contemporană. 
Prezent şi perspective", Piteşti, 2004 Volumul “ECONOMIA 
CONTEMPORANĂ. PREZENT ŞI PERSPECTIVE” Editura AGIR Bucureşti, 
2004 
13. Sancţiunea încălcării normelor referitoare la capacitatea de 
exerciţiu, articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale 
“Probleme teoretice şi practice privind evoluţia procesului de integrare 
europeană a sistemului administrativ”, Annales Universitatis Apulensis, 
Series Jurisprudentia, nr. 8/2005. 
14. Amenzile judiciare”, articol publicat în limba engleză în volumul 
Conferinţei Internaţionale “Aquis-ul comunitar – o necesitate pentru 
integrarea europeană”, Piteşti, 2006. 
15. “Extradation”, articol publicat în limba engleză în volumul 
Conferinţei Internaţionale a Tinerilor Doctoranzi, ediţia a 4-a, Miskolc, 
Ungaria, 2003. 
16. Aspecte comparative ale aplicării nulităţii în dreptul civil şi alte 
ramuri de drept, articol publicat în limba engleză în volumul 
Conferinţei Internaţionale “Evoluţia legislaţiei româneşti pentru 
consolidarea statului de drept” Alba Iulia, 2006. 
17. Romanian Labor Market, articol publicat în limba engleză în 
volumul Conferinţei Internaţionale a Tinerilor Doctoranzi, ediţia a 5-a, 
Miskolc, Ungaria, 2005. 
18. Considerations regarding the People’s Advocate Institution 
reported to the European Ombudsman Institution, Conferinta 
internationala, Implementacja prawa Unii Europejskiej do krajowych 
porzadkow prawnych parstw czolnkowskich, 2009. 
19. Repere teoretice privind instituția capacității juridice. 
Capacitatea juridică generală. Revista “Legea și viața”. Chișinău 2011. 
20. Abuse of Law from the perspective of labor Law în volumul, 
Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 22/2019. 
20. Abuzul de drept din perspectiva dreptului muncii articol BDI, 
publicat in Annales Universitatis Apulensis nr.22/2019 
21. Buna credință și abuzul de drept în actele juridice civile articol BDI, 
publicat in Annales Universitatis Apulensis nr.23/2020. 
22. Asigurarea unui mediu concurențial corect prin utilizarea 
eficientă a mijloacelor juridice specifice de apărare a întreprinderilor 
protejate de legea proprietății intelectuale articol BDI, publicat in 
Annales Universitatis Apulensis nr.23/2020 
23. Abuzul de drept și determinarea caracterului abuziv în 
contractele încheiate între profesioniști articol BDI, publicat in Annales 
Universitatis Apulensis nr.23/2020 
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Alte mentiuni 1. Membru în comitetul de redactie al revistei „Annales Universitatis 
Apulensis” - seria Jumsprudentia, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba 
Iulia, Facultatea de Drept 
2. Membru al Baroului de Avocați Alba 
3. Membru al Comisiei de arbitraj comercial din cadrul Curții de Arbitraj 

Comercial Alba de pe lângă Camera de Comerț si Industrie Alba. 
 


