
 

Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lucaciuc Ştefan Ioan  

Adresă(e)  Arad, str.Grigore Alexandrescu nr.53, jud.Arad, cod postal 310109.  

Telefon(oane) 0357.407977; 0723.382327; 

0743/950299; 0786/028142. 

 

  

E-mail(uri) stefanlucaciuc@yahoo.com;  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 

Data naşterii 27 noiembrie 1975  

Sex  Masculin 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Curtea de Apel Timişoara – judecător – secţia a II-a civilă  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – lector univ. dr. 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada - 2006-2007: preparator universitar, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe 

Juridice, Catedra de Drept privat, disciplina „Drept civil”; 

 - 2007-2009: asistent universitar, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe 

Juridice, Catedra de Drept privat, disciplina „Drept civil ”; 

 - din 2010: lector universitar, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe 

Juridice, Catedra de Drept privat, disciplina „Drepc civil – succesiuni şi Drept procesual civil”; 

 1998 – 1999 – auditor de justiţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, grupa 

judecători  

 August 1999 – decembrie 2000 – judecător stagiar în cadrul Judecătoriei Arad;  

 1 mai 2004 - zi judecător la Tribunalul Arad, începând cu iunie 2006, având grad de judecător 

de curte de apel;   

 1 august 2006 – 31 decembrie 2012 -   Preşedintele Tribunalului Arad  

 1 ianuarie 2013 – 28 februarie 2013 – judecător la Tribunalul Arad  

mailto:stefanlucaciuc@yahoo.com


 

  1 martie 2013  la zi – judecător la Curtea de Apel Timişoara 

 6 iunie 2017 - 7 ianuarie 2018 – detaşat în Consiliul Superior al Magistraturii, în funcţia de 

purtător de cuvânt – Şef al Biroului de Informare Publciă şi Relaţii cu Mass-Media.  

  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Activităţii didactice universitare şi activitate de cercetare ştiinţifică, activitate de judecată precum şi de 

management şi de organizare a tribunalului  

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Apel Timişoara, Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr.2A, jud.Timiş.  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice – Bd. Revoluţiei, nr. 94-

96, Arad, România, tel 0257214890 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate didactică 

Educaţie şi formare 
 

Perioada - Titlul de doctor în drept, conferit prin Ordinul ministrului delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr.20/21 ianuarie 2014 – Anexa nr.29; Titlul tezei 

„Contestaţia la executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă”. 

2009 – 2013 studii doctorale în catedra de drept privat din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative a Universităţii de Vest Timişoara; 

 - 2004-2006: Masterat în „Ştiinţe penale” – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Timişoara  

 1998 – 1999 auditor de justiţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii  

 - 1994-1998- FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA ORADEA  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Titular la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil 

  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 

FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD; 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

 

 

 

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  engleză    
B1 Utilizator mediu B1 

Utilizator 

experimentat 
B1 Utilizator mediu B1 Utilizator mediu A2 

Utilizator 

mediu  

Limba franceză  
A2 

Utilizator  

mediu 
A2 

Utilizator  

mediu 
A2 

Utilizator  

satisfăcător 
A1 

Utilizator 

satisfăcător 
A1 

Utilizator 

mediu 

            

Limba italiană   Mediu  mediu    Satisfăcător   Satisfăcător 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Uşor adaptabil,  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

Expertienţe dobândite în diverse funcţii de conducere şi organizare coupate (răbdare, capacitatea de 

a asculta, de a dezamorsa conflicte prin dialog, de a mobiliza personalul în vederea realizării 

obiectivului atins), începând cu coordonarea unor birouri electorale judeţene, în cadrul scrutinelor 

electorale, până la organizarea concretă a secţiilor unei instanţe, iar începând din anul 2006, în 

funcţia de preşedinte de tribunal.  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

- 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Operare in Microsoft Office şi Internet  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 

 - muzică 

Alte competenţe şi aptitudini 
Fire comunicativă, deschisă, uşor adaptabil, îmi place să dezvolt buna dispoziţie la locul de 

muncă;   

Rezistenţă crescută la stres, pot să mă detaşez de orice perturbare fonică ori vizuală pentru a 

mă concentra asupra activităţii pe care trebuie să o finalizez;  

Sunt obişnuit să lucrez cu publicul şi cu oamenii în general.  

Dornic de noi provocări, dezvolt o capacitate ridicată de muncă şi disponibilitate crescută la efort 

fizic ori intelectual.   

 

Permis(e) de conducere 
 
Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare  

Anexe  

 

 

 

 



 

Lector univ. dr. LUCACIUC ŞTEFAN IOAN 

Facultatea de ŞTIINŢE JURIDICE  

Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad 

 

 

 

 

 


