Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume FODOR/ ELENA-MIHAELA

Naţionalitate(-tăţi)
Sex

Română
Feminin

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 2005-prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar,
2005-2010 Şef al Catedrei de Drept Public
Din 2010-2014 Decan
Din 2015 membru al Senatului Universităţii, Director al Programului de Master „Ştiinţe penale şi
Criminalistică”
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 Învăţământ superior juridic
Perioada 1988 – 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 Fodor Elena Mihaela, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 9 ap. 8
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă juridică, reprezentare/asistenta în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice,
persoanelor private
Perioada 2001- 2005
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, titular
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
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior juridic
Perioada 1998- 2001
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, titular
Activităţi şi responsabilităţi principale 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 Învăţământ superior juridic
Perioada 1988- 1998
Funcţia sau postul ocupat

Şef de lucrări, asistent universitar, titular

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs/seminar, cercetare
Numele şi adresa angajatorului Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi ingineria materialelor, B-dul Muncii nr. 11, ClujNapoca, jud. Cluj

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior tehnic
Perioada 1984-1988
Funcţia sau postul ocupat Inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer tehnolog, proiectant
Numele şi adresa angajatorului CUG Cluj, Tehnofrig Cluj, ICPIAF Cluj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industria constructoare de maşini

Educaţie şi formare
Perioada

1999- 2003

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Drept cu distincţia „Cum laude”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Titlul tezei: „Norma juridică parte integrantă a normelor sociale”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Perioada

CISE 6

1992-1997

Calificarea / diploma obţinută

Doctor inginer

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Titlul tezei: „Materiale din amestecuri de pulberi mediu şi înalt aliate”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Politehnic Cluj-Napoca
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
CISE 6
internaţională
Perioada

1994-1998

Calificarea / diploma obţinută

Jurist/Diploma de licenţă

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 / Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, examenul de
furnizorului de formare
licenţă susţinut la Universitatea „Babeş-Bolyai”
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada

1979-1984

Calificarea / diploma obţinută

Inginer/Diploma de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Tehnologia construcţiilor de maşini, Studiul Metalelor
Cercetare în domeniul ştiinţei materialelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Institutul Politehnic din Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

CISE 5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba franceza
Limba engleza

Ascultare

Vorbit
Citire

Participare la
conversaţie

Scris
Discurs oral

Exprimare scrisă

A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă încă din facultate, am făcut parte din colectivul

activităţilor artistice al facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă ca Şef de catedră,
experienţă de mediere sau detensionare a situaţiilor conflictuale în profesia de avocat

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
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Experienţă bună în conducerea facultăţii în calitate de Decan, a catedrei de Drept public, experienţă în
organizarea unor activităţi ale Centrului Teritorial Cluj al Institutului Naţional de Pregătire Profesională a
Avocaţilor
Bune aptitudini în utilizarea programelor Word, Excel, Power Point
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Alte competenţe şi aptitudini
4 cărţi de specialitate ca unic autor; 1 capitol de carte, coautor, în volum de drept comparat al unor ţări
Activitate ştiinţifică în domeniul
membre UE – expert pentru România, editura Intersentia; 8 volume de studii în calitate de coautor,
juridic

editor sau coordonator, coordonator al unui volum de grile pentru examenul de licenţă (3 ediţii), peste
40 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale sau recunoscute pe plan naţional,
volumele unor conferinţe internaţionale şi naţionale, organizator şi chair-person a 6 ediţii ale Conferinţei
internaţionale „Eficienţa normelor juridice”

Premii şi distincţii

Medalia Asociaţiei Naţiunilor Unite pentru România (ANUROM), cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la
Crearea ONU (2015)
Diploma de Excelenţă a Asociaţiei Naţiunilor Unite pentru România (ANUROM), pentru merite
deosebite în promovarea drepturilor fundamentale ale omului, demnităţii şi valorile persoanei umane
(2016)

Activităţi conexe profesiei

Permis(e) de conducere

Membru în colectivul de redacţie al Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Acdemiei
Române, Series - „Humanistica” (indexare CEEOL, EBSCO şi Ulrichsweb) – din 2014
Membru în comitetul ştiinţific al revistei „Curentul Juridic” (indexare SCIPIO, RePEc,
EBSCO, GESIS, SCIRUS, COPERNICUS,
ULRICHSWEB ) -din 2014
Editor şef al revistei „Fiat Iustitia” (EBSCO, RePEc, OAJI) – din 2007
Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Drepturile Omului”, ISSN 1220-613X, din 2015
Membru în Consiliul General al Institutului Român pentru Drepturile Omului (din 2015)
Membru al European Law Institute – din 2014
Membru al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative
Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”
Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova
Director executiv adjunct al Centrului teritorial Cluj din cadrul Institutului Naţional de Pregătire
Profesională a Avocaţilor (de la înființare până în iunie 2012)
Membru în comisii de doctorat şi concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice
Categoria B

Informaţii suplimentare Domenii de interes personal: muzică, arte plastice, călătorii şi cunoaşterea diferitelor culturi
Anexe
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