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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roşu Claudia Eugenia 

Adresă(e) Str. Ciprian Porumbescu nr. 30, ap. 1, cod 300239, Timişoara, jud. Timiş, 

România 

Telefon(oane)  Mobil: 0722177873 

Fax(uri)  

E-mail(uri) rosu.claudia@gmail.com; claudia.rosu@e-uvt.ro 

 

  

Naţionalitate(-tăţi) Germană 

  

Data naşterii 03.11.1966 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2008- prezent, profesor universitar 

2004-2008, conferenţiar universitar, 

2000-2004, lector universitar, 

1995-2000, asistent universitar; 

2003-prezent, arbitru la Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură Timişoara; 

1992-prezent, avocat în cadrul Baroului Timiş. 

2008-prezent, lector INPPA 

2015- Conducător de doctorat: Drept procesual civil 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Profesor universitar şi redactor şef la revista Analele Universităţii de Vest 

Timişoara, seria Drept din anul 2000 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Vest din Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 2, Facultatea de 

Drept, Timişoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9 A. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Ştiinţe juridice 

  

Educaţie şi formare  
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Perioada 1997-2003, doctorat în drept  

1988-1992, licenţiată în ştiinţe juridice, profilul drept 

1976-1985, calificare în profilul coregrafie, Liceul de artă-profilul coregrafie  

 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în domeniul drept, 

Diplomă de licenţă, în profilul ştiinţe juridice, specializarea drept; 

Diplomă de bacalaureat, profilul coregrafie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept procesual civil, Obligaţiile civile, Contracte civile şi contracte între 

profesionişti. 

Competențe în domeniul Dreptului procesual civil, Drept civil şi Dreptul 

comercial 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

2003, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept 

1992, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept 

1985, Liceul de artă, profilul coregrafie, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
1. Engleză, 2. Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  1. bine 1. bine 1. satisfăcător 1. satisfăcător 1. bine 

Limba  2. bine 2. bine 2. satisfăcător 2. satisfăcător 2. bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Muncesc într-un oraş multicultural ca Timişoara şi mă înţeleg bine cu toate 

naţionalităţile şi cu orice minorităţi;  

ocup funcţia de redactor-şef adjunct la revista Analele Universităţii de Vest 

Timişoara, seria Drept, calitate în care comunicarea cu colegii este foarte 

importantă, deoarece este o muncă de echipă şi este necesară conlucrarea, 

munca susţinută, respectarea termenelor şi am obţinut rezultate bune şi foarte 

bune în această calitate  
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Granturi de cercetare internaţionale:  

1. Contractul de grant RO 0007.02.01.01.2257/2003 cu titlul „Recalificarea 

şomerilor cu studii superioare pentru administrarea de societăţi comerciale”, 

proiect finanţat cu  fonduri Phare, Timişoara mai 2003 şi octombrie 2003; 

2. În anul 2004 proiectul „Arbitrajul comercial internaţional – un nou pas către 

implementarea acquis-ului comunitar în afaceri” – proiect finanţat de 

programul PHARE SMALL PROJECTS derulat prin Camera de Comerţ 

Industrie şi Agricultură Timişoara şi având ca parteneri Curtea de Arbitraj 

Piemont, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 

Lituaniei, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 

Ungariei şi Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ a Estoniei şi 

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ a Sloveniei – Contract 

PHARE nr. 2003/064-663; 

3. Contractul de grant RO 2002/000-586-04-17, cu titlul „Suport pentru 

îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de 

faliment”, cursuri de pregătire a formatorilor, proiect finanţat cu fonduri Phare, 

Timişoara, decembrie 2005 şi Sinaia, martie 2006; 

4. Workshop exploratoriu, aprilie 2008, Arbitrajul comercial-actualitate şi 

perspectivă, sub egida CNCSIS şi MECT. 

5. RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE ÎN 

BAZA REGULAMENTELOR UNIUNII EUROPENE” în colaborare cu 

Universitatea Reformată Károly Gáspár, Facultatea de Drept, Budapesta, 

finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Grantului JLS/CJ/2007-1/1-30-CE, 

anul 2009 

 

Am dobândit aptitudini şi competenţe organizatorice în activitatea de 

redactor şef-adjunct la revista Analele Universităţii de Vest Timişoara, seria 

Drept, funcţie pe care o desfăşor din anul 2000, calitate în care am colaborat 

la editarea a 18 volume ştiinţifice colective naţionale; 

În calitate de coordonator de lucrări de diplomă pentru studenţi şi 

masteranzi, din anul 1999, am coordonat activitatea de elaborare şi 

prezentare a acestor lucrări la un număr de peste 180 de absolvenţi  

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizarea calculatorului pentru redactarea de texte şi formatarea pentru cărţi, 

articole pentru reviste, conferinţe. Abilitatea a fost dobândită cu ocazia 

redactării articolelor publicate, a tezei de doctorat şi a aranjării textelor 

pentru seria Drept a Analelor Universităţii de Vest Timişoara   

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Capacitatea de a improviza momente coregrafice şi de a dansa. Competenţele 

au fost obţinute ca balerină la Opera română Timişoara între anii 1985-1989 

şi la Liceul de artă, profilul coregrafie. 

Capacitatea de a cânta la pian, competenţa fiind obţinută în orele de pian la 

Liceul de artă, profilul coregrafie.  
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Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini creative în domeniul cercetării ştiinţifice, obţinute în cadrul 

activităţii de elaborare a articolelor pentru reviste, conferinţe, cursuri, teza de 

doctorat. 

Aptitudinea de a rezolva litigii pe cale amiabilă, competenţă dobândită ca 

arbitru în cadrul Curţii de arbitraj   

  

Permis(e) de conducere NU 

  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe Listă anexată cu lucrările integrale 

 

 

 Data: 01.03.2017  

           Semnătura 


