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Curriculum 
vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Alunaru Cristian 

Adresă(e) Strada Gheorghe Popa Nr. 8, Ap. 1, 310022 ARAD ROMANIA facultativă, vezi instrucţiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Mobil: 0040/722293810 
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Fax(uri) 0040/257/210171 

E-mail(uri) christian.alunaru@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18. 03. 1951 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă 
vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 1. 2012 - 2016 
2. 2000. 
3. 1996 
4. 1990 
 

Funcţia sau postul ocupat 1. Decan al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad 
2. Conf. univ.dr. la disciplina Drept civil prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5202/23.11.2000 ca urmare 

a susţinerii concursului pentru postul de conferenţiar la aceeaşi disciplină şi a confirmării de către Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  

3. Lector universitar la disciplina Drept civil 
4. Asist. univ. la disciplina Drept civil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

1.Susținerea de prelegeri și seminarii la materiile Drept civil. Drepturile reale și Teoria generală a obligațiilor. 
Proprietăți imobiliare. Prelegeri și seminarii la masteratul de drept civil și drept procesual civil. 
2. Activități de cercetare științifică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Arad, Bdul Revoluției nr. 94 – 96 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare științifică 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1.1999 
2. 1998 
3. 1978 
4. 1974 

Calificarea / diploma 
obţinută 

1.. Titlul de Doctor în drept civil cu calificativul magna cum laudae 
2.  Specializare la Universitatea “Karl Ludwig” din Freiburg (Germania), sub îndrumarea Prof. Dr. Rolf Stürner, ca 
bursier al Fundaţiei Germane pentru Colaborare Juridică Internaţională (Deutsche Stiftung für internationale 
rechtliche Zusammenarbeit).  
3. Licența în drept 
4. Licența în muzică, profesor de muzică inclusiv modul pedagogic pentru predare ca profesor 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept constituțional, Drept administrativ, 
Dreptul familiei, Dreptul muncii. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
2. Universitatea “Karl Ludwig” din Freiburg (Germania) 
3. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
4. Universitatea Națională de Muzică ”Ciprian Porumbescu” București 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  1. Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine   Foarte bine  Foarte bine 

Limba engleză 
Limba franceză 

 

 

2. Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte Bine 

  3. Foarte bine  Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător 

Limba maghiară  4. Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Bine  Satisfăcător 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Dispun de aceste aptitudini având în vedere faptul că îmi desfășor acitivitatea în mediul academic , această 
activitate necesitând abilitatea de a comunica și de a desfășura munca în echipă/Descrieţi aceste competenţe şi 
indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi 
aptitudini organizatorice 

Am fost din anul 2000 pînă în 2011 Șeful Catedrei de Drept privat a Facultății de Drept a Universității de Vest 
”Vasile Goldiș” din Arad iar din iulie 2012 până în mai 2016 am fost Decanul acestei Facultăți. Am fost și Prodecanul 
Baroului Arad în perioada 1997 – 2003, iar din decembrie 2012 sunt Decanul Baroului Arad. Prin urmare am 
desfășurat o lungă perioadă de timp activități organizatorice și de conducere câștigând o importantă experiență în 
privința muncii de conducere și a muncii în colectiv. 

  

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Word. Internet. Am redactat numeroase materiale științifice pentru diferite edituri din România și străinătate, 
corespondez de ani de zile prin email cu universități, oameni de știință, edituri și alte instituții din întreaga Europă 

  

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

Am dobândit competențe și aptitudini artistice muzicale prin absolvirea unui Liceu de specialitate (Liceul de muzică 
”George Enescu” din București) și a Academiei Naționale de Muzică ”Ciprian Porumbescu” din București) 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de 
conducere 

Permis de conducere categoria B din anul 1980 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii 
suplimentare 

- Membru al CONSILIULUI DE CONDUCERE AL INSTITUTULUI EUROPEAN DE DREPT (EUROPEAN 

LAW INSTITUTE) de la Viena, ales prima dată în septembrie 2011, (Decizia din 16  septembrie 2011) 

confirmat prin scrisoarea Președintelui acestui for european, Sir Francis Jacobs, din 19 septembrie 2011. 

Reales în septembrie 2013 și septembrie 2015 cu mandat până în septembrie 2019. 

- Membru al Uniunii Juriştilor din Germania (Deutscher Juristentag) din anul 1997, legitimaţia nr. 016934. 

- Membru extraordinar al Uniunii Juriştilor din Austria (Oesterreichischer Juristentag) cu legitimaţia nr. 0745. 

- FELLOW al European Centre of Tort and  Insurance Law  al Academiei de Științe din Viena. Din anul 
2004 particip regulat ca invitat la conferințele anuale organizate de Institutul european pentru răspundere 
civilă delictuală al Academiei de Științe a Austriei (Institute for European Tort Law of the Austrian Academy of 
Sciences). După aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, țara noastră a fost invitată 
pentru prima dată să-și preezinte raportul privind evoluția în anul anterior (2007) a legislației, doctrinei și 
practicii judiciare în materia  răspunderii civile delictuale. Ca urmare, începând cu anul 2008 am devenit 
membru activ al grupului de cercetare condus de prof. univ dr. Helmut Koziol din cadrul  Centrului European 
pentru răspundere civilă delictuală și drept al asigurărilor (European Centre of Tort and  Insurance Law) 
precum și al Centrului de cercetare pentru răspundere civilă delictuală europeană de pe lângă Academia de 
Științe a Austriei (Research Unit for European Tort Law) și mi s-a încredințat marea onoare și răspundere de 
a prezenta anual în cadrul conferinței la Academia de Științe evoluția răspunderii civile delictuale din 
România, în ce privește legislația, literatura juridică și jurisprudența.   

- Membru al Grupului de cercetare al Universității din Viena (Wiener Arbeitskreis). Începând cu anul 
2007 am devenit membru activ și al acestui grup ce face parte din  ” Institutulu pentru dezvoltarea dreptului 
privat european și reforma dreptului privat” de pe lângă Facultatea de Științe Juridice a Universității din 
Viena (Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform). Director prof.univ.dr.  
prof. univ.dr. Rudolf Welser Institutul organizează de mai multe ori pe an conferințe internaționale la care 
am prezentat prelegerile amintite în lista lucrărilor publicate și a conferințelor științifice internaționale. 
Prelegerile prezentate în cadrul conferințelor au fost publicate în volume colective editate la prestigioasa 
editură ”Manz” din Viena. 

- Conform documentului emis de Universitatea din Viena, Departamentul Studii Doctorale, Studii Juridice,  
(Universität Wien, Studium der Recthswisseschaften. Doktoratsstudium) din 15 feb. 2011, cu nr. 0002761 
(”Protokollbuch”), am fost membru în Comisia Universității din Viena de evaluare a tezei de doctorat 
susținută de doctoranda Botoș Lenuța, cu tema ”Dobândirea imobilelor în România” (”Immobilienerwerb in 
Rumänien”). Am fost evaluator al tezei de doctroat alături de Prof. univ.dr. Helmut Ofner de la Facultatea de 
Științe Juridice a Universității din Viena. 

- Prin Hotărârea Senatului Universității de Științe Economice din Viena mi s-a acordat titlul de Profesor 
invitat (”Gastprofessor”) al Universității de Științe Economice pentru semestrul de vară al anului 2010, 
certificatul de atestare fiind semnat de rectorul Universității, Prof. univ.dr. Christoph Badelt la 24. 09. 2010. 

- MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE JURIDICE A ROMÂNIEI din anul 2015. 
 

   
 
 

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 
Vezi lista anexă! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE 
1. “Der Einfluss des ABGB auf das Sachenrecht in den rumänischen Provinzen, hauptsächlich in 
Siebenbürgen“ (“Influenţa Codului civil general austriac asupra dreptului civil din ţinuturile române, în special 
din Transilvania”. Cuprins în volumul “Festschrift Rudolf Welser”  (Volum festiv dedicat profesorului Rudolf 
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Anexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


