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Informaţii personale  

Nume / Prenume GIDRO, Aurelia  

Adresă(e) Aleea Peana Nr.19, Bl.D16, Sc.I, et.II, Ap.7, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane)    

Fax(uri) - 

E-mail(uri) agidro@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27.12.1967 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă 
 / Domeniul ocupaţional 

 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
Lector univ.Drd. – Facultatea de Drept 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ.Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular la disciplinele: Dreptul familiei, TGD, Istoria statului și dreptului românesc, Dreptul proprietății 
intelectuale 
Îndrumător de an (anul III) Facultatea de Drept, Îndurmător lucrări de licenţă la disciplinele mai sus 
amintite 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 2008 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ.Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular la disciplinele TGD la şi  Dreptul familiei  
Îndrumător de an (anul I) Facultatea de Drept, Îndurmător lucrări de licenţă la Disciplinele TGD şi 
Dreptul familiei, Cadru didactic asociat la Universitatea Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 2003-2007  

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. Drd 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarii la disciplinele TGD, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale, 
Drept administrativ şi Drept procesual civil 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 2000 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarii la disciplinele TGD, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale, 
Drept administrativ şi Drept procesual civil 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
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Perioada 1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Referent II, gradul 1 şi 2 

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea şi prelucrarea datelor privind indicii preţurilor de consum 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş, Baia-Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Statistică 
  

Perioada 1994 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat Secretar dactilograf 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice postului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş, Baia-Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Secretariat 
  

Perioada 1991 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat Casier dactilograf 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice postului 

Numele şi adresa angajatorului SC „GETAX” SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Caserie-Secretariat 

Perioada 1990 - 1991 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician viticol 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului AESCH Baia-Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Perioada 1989 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şi administrator Sector anexe 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi administrative şi de contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului CAP Călineşti - Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de aprovizionare, funcţionare şi evidenţă contabilă a sectorului anexe. 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza : „Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei în legislația română” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2005 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand        

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza : „Contribuţii la istoricul conflictelor colective de muncă din România, 1918 -2000. Studiu de caz- 
Transilvania 1918-1921” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
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Perioada Octombrie  - Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master în dreptul muncii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Oradea – Facultatea de DreptOradea,Bihor 

  

Perioada Octombrie 2003 - Iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Curs Post-Universitar de perfecționare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: Drept civil şi Drept commercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca 

  

Perioada Octombrie 2002 - Iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Curs Post-Universitar de perfecționare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modulul Psiho-pedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Oradea – Departamentul pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului Didactic, 
Bihor 

  

  

Perioada Octombrie 2001 - Iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Studii Post-Universitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept Comunitar – reglementari legale in domeniul dreptului muncii, drept penal, comercial si de 
protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Oradea – Facultatea de DreptOradea,Bihor 

  

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Licenţă în Ştiinţe juridice                                                                                                                                                                                                                                                                 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1982 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat                                                                                                                                                                                                                                                               

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instrucţie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Topoloveni 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Limba  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   B1  B2  B1  B1  B1 

            
  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, managementul 
conflictelor, negocieri. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Leadership, Gândire sitemică, capacitatea de identificare a problemelor, capacitatea de rezolvare a 
problemelor, abilităţi de planificare şi foresight 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Word,  Excel, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Creaţii plastice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Peisagistică, amenajări interioare,, gastronomia, lectura, muzica clasică, emisiunile TV documentare 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

 1995 – Curs de calificare Specializarea Contabilitate, „Casa Agronomului”, Baia-Mare 

 1991 – Participare la Programul F103, Formare operator echipamente de culegere, transmitere, 
introducere şi prelucrare primară a datelor în specializarea informatică, Centrul de Calcul Baia-Mare 

 1989 – Curs de calificare în meseria de planificator, contabil, statistician, Profil economic – centrul de 
perfecţionare a cadrelor economice şi administrative din UAC Dobrogostea, Argeş 

  

 Căsătorită 

  

 


