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CURRICULUM VITAE 
Conf. univ. dr. EMŐD VERESS 

1. Informații personale 
- Nume/prenume: VERESS EMŐD 
- Adresa de contact: Universitatea “Sapientia” Cluj-Napoca, Departamentul de 
Științe Juridice, 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4, jud. Cluj, România 

- Tel.: +40-372-788-890, fax: +40-264-593-690 
- E-mail: emod.veress@sapientia.ro  
- Cetățenia: română 
- Data nașterii și locul: 15 februarie 1978, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, 
România 

2. Funcția și locul de muncă (universitatea, facultatea, departamentul): 
conferențiar universitar doctor, director departament, Universitatea “Sapientia” din 
Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte, Departamentul de Științe Juridice 

3. Educație și formare 
- Licențiat în drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept (2002, 9,95/10) 
- Diplomă de absolvire, Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, 
București (2007) 

- Masterat în drept (LL.M.), specializarea drept procesual civil, Universitatea 
“Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” (2009, 10/10) 

- Doctor în drept, Universitatea din Pécs, Ungaria, Facultatea de Drept (2006, 
summa cum laude - calificativ maxim) 

4. Experiența profesională 
- 2015-în prezent: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, Departamentul de Științe 
Juridice, director 

- 2012-în prezent: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, Departamentul de Științe 
Juridice și Studii Europene, Institutul de Științe Juridice, conferențiar 
universitar 

- 2011-2015: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, Departamentul de Științe 
Juridice și Studii Europene, Institutul de Științe Juridice, director 

- 2010-2011: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, Catedra de Științe Juridice, șef  
de catedră 

- 2007-2012: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, lector universitar 
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- 2004-2007: Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, preparator universitar 
- 2002-2013: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, cadru didactic asociat 

5. Alte funcții deținute (nedidactice) 
- 2015-prezent: cercetător asociat, Academia Maghiară de Științe, Institutul de 
Științe Juridice, Budapesta 

- din 2007 - în prezent: arbitru în litigii interne și internaționale, inclusiv în 
arbitraje organizate de către Camera Internațională de Comerț, Paris 

- 2007-2009 - membru, Consiliul Naţional de Integritate 
- 2005 - în prezent: avocat 

6. Limbi străine cunoscute  1

- Română (ascultare: C2, citire: C2, participare la conversație: C2, discurs oral: C2, 
scriere: C2) 

- Maghiară (ascultare: C2, citire: C2, participare la conversație: C2, discurs oral: C2, 
scriere: C2) 

- Engleză (ascultare: C2, citire: C2, participare la conversație: C2, discurs oral: C2, 
scriere: C2) 

- Italiană (ascultare: B2, citire: B2, participare la conversație: B1, discurs oral: B1, 
scriere: A2) 

- Germană (ascultare: A2, citire: A2, participare la conversație: A1, discurs oral: A1, 
scriere: A2) 

- Franceză (ascultare: A2, citire: A2, participare la conversație: A1, discurs oral: A1, 
scriere: A1) 

7. Activități didactice 
- în cadrul specializării științe juridice (Universitatea Sapientia, 
Departamentul de Științe Juridice, Cluj-Napoca): 

- Drept civil - partea generală (anul de studii I, semestrul 1) 
- Drept civil - teoria generală a obligațiilor (anul de studii II, semestrul 2) 
- Drept comercial I - întreprinderea (anul de studii III, semestrul 2) 
- Drept comercial II - obligații profesionale (anul de studii IV, semestrul 1) 

8. Activitatea de cercetare 
- Drept civil (teoria generală a obligațiilor, teoria generală a garanțiilor) 

 Conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine.1
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- Drept comercial (dreptul societăților, dreptul insolvenței, dreptul pieței de capital, 
dreptul concurenței) 

- Istoria dreptului privat și drept privat comparat, armonizarea și unificarea 
europeană a dreptului privat 

- Drept procesual civil 

9. Granturi 
- contract de cercetare nr. IX-SZ/16/4/2016, director de grant (2016-2017, cca. 
287.635 lei) 

- contract direct de cercetare “Bolyai János”, Academia Maghiară de Științe, dreptul 
societăților pe acțiuni (2015-2018, cca. 63.000 lei) 

- membru al echipa de cercetare, grantul Uniunii Europene JLS/CJ/2007-1/10, 
Theoretical and practical views on improving the enforcement of  judgements in 
cross-border cases in the Union - in particular cooperation of  Hungarian and 
Romanian legal practitioners and researchers (2007-2009, valoare grant: 166.696 
EUR) 

- grantul de cercetare “Schimbările sistemului juridic român ca efect al integrării 
europene”, director de grant (2011-2014) 

10. Membru în organizații științifice și profesionale 
- din 2016 - membru, European Society of  Comparative Legal History 
- din 2010 - membru, Procurement Law Academic Network 
- 2008-2009 - membru, Comisia de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional 
Românesc, iniţiat de Preşedintele României 

- din 2007 - membru al corporaţiei doctorilor al Academiei de Ştiinţe Ungare, 
Budapesta 

11. Membru în colective de redacție 
- din 2013 - membru al colegiului de redacție, Studies in Law: Research Papers, 
Cracow, Poland (indexat BDI) 

- din 2012 - membru al colegiului de redacție, ELTE Law Journal (indexat BDI) 
- din 2011 - membru al Comitetului de Redacție al revistei Acta Universitatis 
Sapientiae. Legal Studies (indexat BDI) 

12. Distincții,  
-2016, Ordinul de Merit al Ungariei, în rang de cavaler, pentru activitatea de 
cercetare întreprinsă în domeniul dreptului afacerilor și pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare științifică dintre România și Ungaria 

21 iunie 2016	 	 	 	 	 	 Conf. univ. dr. Emőd Veress 
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