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Nr. 4, Str. Pieții, Ap. 2, Sc. A, Bl. G9, Orş. Filiaşi, Judeţul Dolj, România
Rue Brève, Entrée 4, Apt. 749, Villeneuve D’Ascq, 59650, Franţa
(+33) 782 107 733
antoniu.tudor.m@gmail.com
Antoniu.TUDOR1@ec.europa.eu
antoniu.tudor@univ-lille.fr
Sexul Masculin | Data naşterii 28/12/1987 | Naționalitatea Romȃnă
Locul naşterii: Orş. Tg-Cărbuneşti, Judeţul Gorj (Romȃnia)
Blog personal:
https://www.antoniu-tudor.eu/

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
01.01.2021 - prezent

Asistent GF3 - Comisia Europeană, Direcția Generală de Mediu

01.09.2018 - prezent

ASISTENT UNIVERSITAR la Facultatea de Stiinţe Juridice, Politice si
Sociale (FSJPS), Universitatea Lille
Principalele sarcini:
2020-2021
 predare cursuri (drept european şi libertăți fundamentale) la IEJ (Institutul
de Studii Judiciare) din cadrul Universității Lille, sub coordonarea Dlui Prof.
Stéphane GUERARD (stephane.guerard@univ-lille.fr).
2019-2020
 predare cursuri (drept european şi libertăți fundamentale) la IEJ (Institutul
de Studii Judiciare) din cadrul Universității Lille, sub coordonarea Dlui Prof.
Stéphane GUERARD.
2018-2019
 predare cursuri (dreptul european) la IEJ (Institutul de Studii Judiciare)
din cadrul Universității Lille, sub coordonarea Dlui Prof. Stéphane
GUERARD;
 predare cursuri (dreptul funcţiei publice franceze) la IAE (Școala de
Management) din cadrul Universității Lille, sub coordonarea Dlui Prof.
Jérôme DUPUIS (jerome.dupuis@univ-lille.fr).

24.08.2014 - 24.09.2020

DOCTORAND ȋn drept public al Universității din Lille
Principalele sarcini:
 dobândirea de noi competențe prin participarea la cursuri de
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formare/seminarii;
 identificarea, colectarea și analizarea datelor provenind din diverse
surse;
 redactarea unor lucrări de cercetare bine structurate și luarea
inițiativei în identificarea și rezolvarea problemelor de cercetare;
 comunicarea și prezentarea rezultatelor cercetării într-un context
național și internațional.
1.03.2020 - 31.12.2020

BLUE BOOK TRAINEESHIP - Comisia Europeană, Direcția
Generală Politică Regională și Urbană (DG-REGIO), Serviciul
Juridic
Principalele sarcini:
 asistență juridică a deciziilor Comisiei din 2020 privind Acceptarea
Conturilor în conformitate cu articolul 139 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013;
 evaluarea amănunțită a plângerilor cetățenilor legate de presupuse
încălcări ale legislației UE, cum ar fi achizițiile publice, Carta
drepturilor fundamentale, regulamentele politicii de coeziune și
presupuse încălcări bazate pe decizii judecătorești naţionale;
 contribuția la întrebările de interpretare, la evaluările juridice ale
scrisorilor care întrerup termenele de plată pentru cererile de plată;
 verificarea bazelor legale ale scrisorilor de inițiere a procedurilor de
corectare financiară;
 traducerea întrebărilor ridicate de CJUE din română în engleză;
 elaborarea unui raport al Comisiei către Ombudsmanul European cu
privire la eficacitatea sistemelor de tratare a reclamațiilor în statele
membre;
 contribuție la redactarea unui document de lucru al personalului
Comisiei privind orientările actualizate privind ajutorul de stat în
Instrumentele financiare în cadrul fondurilor structurale și de
investiții europene;
 participarea la numeroase ședințe la nivel înalt ale Comitetului
pentru Întrerupere, Suspendare și Corecție Financiară prezidat de
Directorul
General,
Marc
LEMAÎTRE
(Marc.LEMAITRE@ec.europa.eu).

01.09.2017 - 29.02.2020

ASISTENT-INGINER al Dl. Prof. Stéphane GUERARD, BAP : D
(D3A41) (catégorie A), salariat al Facultății de Științe Juridice, Politice
și Sociale (FSJPS) - CERAPS, Universitatea Lille
Principalele sarcini:
 îndeplinirea sarcinilor administrative;
 formatare lucrări pentru a fi publicate;
 organizarea de conferințe pe plan local (ex. Visiting Professor);
 sprijin pentru echipele didactice ale Dl. Profesor Guérard Stéphane;
 organizarea de sedinţe periodice şi redactarea minutelor;
 primirea și trimiterea de scrisori și e-mailuri.
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GESTIONAR ŞTIINŢIFIC AL REŢELEI OLA (Observator al
Autonomiei Locale) (http://www.ola-europe.eu)

01.09.2017 - 29.02.2020

-

-

01.07.2018 - 31.01.2019

Principalele sarcini:
Organizarea de conferinţe ȋn străinătate
• acompaniamentul și urmărirea negocierilor înainte de organizarea
colocviilor;
• căutarea de finanțare și pregătirea cererilor de finanțare;
•
evaluarea
costurilor;
•
urmărirea
bugetului;
• răspuns la cererile de informații de la participanții la conferință;
•
gestionarea
materială
și
logistică
a
conferinței;
• redactarea bilanțurilor conferinței;
▪ actualizarea mailing-listelor de discuții ale rețelei OLA;
▪ sprijin pentru echipele europene.
- Comunicare
• elaborarea buletinelor informative (Newsletter), două pe an;
• elaborarea documentelor de informare și de promovare a reţelei OLA;
•
difuzarea documentelor de comunicare ale rețelei;
•
crearea, gestionarea și actualizarea paginilor site-ului OLA;
• răspunsuri la cererile de informații scrise sau orale;
• animarea rețelei de comunicații interne.
Secretariat şi aspectul administrativ
• gestionarea subvenţiilor (ex. ARCIR);
•
gestionarea
adeziunilor
(ex.
IIAS/IISA);
•
gestionarea
e-mailurilor;
•
planificarea
sedinţelor;
•
redactarea
scrisorilor
si
minutelor
sedinţelor;
•
organizarea
deplasărilor
naţionale
şi
internaţionale;
• traducerea documentelor de prezentare ale reţelei OLA;
• realizarea si actualizarea documentelor si bazelor de date.
STAGIAR la Ambasada României din Belgia, Sectia consulară, sub
coordonarea Dnei Consul Ecaterina Maria CONSTANTINESCU
(cati.constantinescu@mae.ro) ;
Principalele sarcini:
 studierea dosarelor privind situația politică și economică din Belgia;
 analiza relațiilor dintre România și Belgia, precum și afacerile europene
și internaționale ;
 ajutor și colaborare cu toți angajații din cadrul secției consulare;
 asistență în stabilirea și monitorizarea dosarelor;
 monitorizarea activității desfășurate la ghișeu, care constă în a răspunde
solicitărilor populației române;
 muncă ȋn back office.

01.09.2015 - 30.06.2017

BIBLIOTECAR la Biblioteca Universității din Lille, Franţa
Principalele sarcini:
 primirea și înregistrarea cărţilor și a documentelor;
 actualizarea informațiilor bibliografice;
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 cercetarea catalogului și a bazelor de date ale bibliotecii online.
01.09.2015 - 31.08.2016

ASISTENT DE EDUCAȚIE la Colegiul Maxence Van Der Meersch,
Roubaix, Franţa
Principalele sarcini:
 supravegherea și monitorizarea copiilor;
 primirea și asistența pentru integrarea copiilor;
 ajutor în utilizarea noilor tehnologii;
 asistenţa ȋn rezolvarea exercițiilor și temelor;
 participarea la activități educaționale, sportive, sociale sau culturale;
 sprijin la BCD (bibliotecă şi centru documentar).

01.11.2014 - 31.01.2015

STAGIAR al reţelei OLA (Observatory on local autonomy www.ola-europe.eu), Universitatea din Lille
Principalele sarcini:
 asistență în organizarea unui colocviu;
 participarea la un colocviu în străinătate (Bolonia);
 participare la reuniuni semestriale.

01.09.2011 - 31.08.2012

PROFESOR DE RELIGIE la Liceul « Gheorghe Tătărescu »
(Rovinari) şi la Liceul Auto (Tg-Jiu), România
Principalele sarcini:
 predarea și organizarea de cursuri;
 organizarea de activități sociale în comunitatea locală;
 crearea proiectului educațional al școlii și implementarea lui;
 monitorizarea politicilor și integrarea copiilor;
 predarea cursurilor, dezvoltarea testelor de cunoștințe și corecție, dezvoltarea
exercițiilor și temelor;
 contribuția la controlul metodelor și cunoștințelor și asistenţă pentru a
dobândi noi cunoștințe.

24.06.2011 - 13.09.2012

PREOT ORTODOX la Biserica Ortodoxă ,,Sfinţii Mihail şi Gavriil’’
din satul natal, Floreşti, comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj, biserica
unde tatăl meu slujeşte, iar stră-stră-bunicul meu, preotul Dumitru
DUŢESCU l-a găzduit pe MIHAI EMINESCU, venit ȋn vizită la
Floreşti, ȋn anul 1878.

01.10.2010 - 30.09.2011

ASISTENT UNIVERSITAR al Universităţii « Titu Maiorescu »,
Bucureşti (Filiala Tg-Jiu), România, sub coordonarea Dnei
Profesoare Verginia VEDINAȘ (prof.verginia.vedinas@gmail.com)
Principalele sarcini:
 dezvoltarea, predarea și organizarea cursurilor;
 suport pentru studenţi pentru pregătirea lucrările de final de an;
 examinarea ȋn mod constant a studenţilor;
 prezentarea cercetării în domeniul dreptului administrativ.

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

DOCTOR ȋn DREPT ADMINISTRATIV
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Teza de doctorat a fost susținută public pe data de 24 septembrie 2020 şi a
fost realizată la Universitatea din Lille, avându-l ca director de teză pe Dl.
Prof. Stephane GUERARD.
Titlul tezei: « La décentralisation territoriale en Roumanie à l’aune de son
histoire administrative depuis 1859. Entre rupture et continuité ».
Juriul a fost compus din: Dana APOSTOL-TOFAN, profesor la
Universitatea din București; Elsa BERNARD, profesor la Universitatea
din Lille; Patrizia MAGARO, profesor la Universitatea din Genova;
Verginia VEDINAŞ, profesor la Universitatea din București; David
CAPITANT, profesor la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne;
Farid LEKEAL, profesor la Universitatea din Lille; Angel Manuel
MORENO, profesor la Universitatea Carlos III din Madrid.
Mențiune: Felicitări în unanimitate din partea juriului.
01.01.2021 - prezent

Elev-Avocat la IXAD (Şcoala de avocaţi din Nord-Vest https://www.ixad.fr/), Lille, Franţa

24.08.2014 - 24 .09.2020

DOCTORAND ȋn drept public la Facultatea de Științe Juridice, Politice
și Sociale (FSJPS), Universitatea din Lille, Franţa
Director de teză: Dl. Prof. Stéphane Guérard
E-mail director de teză: stephane.guerard@univ-lille.fr

01.10.2010 - 01.07.2012

MASTER ȋn Drept
Academia de Poliţie « Alexandru Ioan Cuza », Bucureşti, România
Subiect principal: « Avocatul poporului »
Director lucrare: Conf. Cătălin Andruş
E-mail director lucare: catalinandrus@hotmail.com

01.10.2010 - 01.07.2012

MASTER ȋn Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova, România
Subiect principal: « Cultul Creştin Baptist ȋn România »
Director de lucare: Conf. Gelu Călina
E-mail director lucare: calinagelu@gmail.com

01.10.2006 - 01.07.2010

LICENTĂ ȋn Drept
Facultatea de Drept « Titu Maiorescu »-Bucureşti (Filiala Tg-Jiu),
România

01.10.2006 - 01.07.2010

LICENTĂ ȋn Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova, România
Subiect principal: « Rolul soteriologic al Învierii Mântuitorului »
Director de teză: ÎPS Academician Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei
(s_cultural@m-ol.ro).

COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă

Română
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Alte limbi
Franceză

A ÎNTELEGE
C1

A VORBI
C1

A SCRIE
C1

B2

B2

B2

Engleză
ABILITĂȚI DE
COMUNICARE









COMPETENŢE
TEHNICE
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
CONFERINŢE

excelente abilități de comunicare dobândite prin experiența mea de
asistent universitar la Universitatea din Lille și la Universitatea Titu
Maiorescu;
abilități de conducere și organizare dobândite ca stagiar al Comisiei
Europene, ca asistent universitar la Universitatea din Lille și la
Universitatea Titu Maiorescu şi ca profesor de religie la Liceul Gheorghe
Tătărescu;
competențe pedagogice de predare, comunicare, empatie, adaptabilitate și
lucrul în echipă, dobândite după experiența mea ca asistent universitar.
Am dezvoltat abilitățile mele pedagogice, în special în timpul activității
mele de la Universitatea din Lille, când am predat libertățile
fundamentale, dreptul funcţiei publice și dreptul european;
aptitudini transversale: adaptabilitate și flexibilitate, sensibilizare
culturală, aptitudini sociale și civice dobândite în timpul stagiului efectuat
la Secția consulară a Ambasadei României în Belgia;
abilități de scriere: redactarea de documente academice dezvoltate în
principal în timpul studiilor de doctorat, când am participat constant la
conferințe și seminarii științifice.

 utilizator avansat al Microsoft Office, Openoffice, Excel, Zotero, Wordpress;
 bune competenţe ale programării informatice (crearea de site-uri Web).









25-26 Septembrie 2020, participarea la colocviul intitulat « Stadiul
actual al reformelor administrațiilor locale, al functiilor publice locale și
al finanțelor publice locale în Europa (integrând reflecții asupra
Schimbările democratice și electronice în acțiunea publică locală în
Europa: Revoluție sau E-voluție?) », Lille, Franța.
24-25 mai 2019, participarea la colocviul intitulat « Relațiile dintre
autoritățile locale și Uniunea Europeană în construirea unei Europe
democratice și durabile (Les relations entre les collectivités locales et
l’Union européenne dans la construction d’une Europe démocratique et
durable) », Sibiu, România.
15 martie 2018, participarea la colocviul intitulat « Întâlnirile acțiunii
publice teritoriale. Semnificația acțiunii publice teritoriale (Les
rencontres de l’action publique territoriale. Le sens de l’action publique
territoriale) », organizat de Universitatea Poitiers şi CNFPT la Poitiers,
Franţa.
30 iunie - 02 iulie 2016, participarea la colocviul intitulat « Impactul
regionalizării, inter-municipalității și metropolizării asupra autorităților
locale, regionale și centrale din Europa (L’impact de la régionalisation,
de l’intermunicipalité et de la métropolisation sur les autorités locales,
régionales et centrales en Europe) », la Bratislava, Slovacia;
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CERTIFICATE






MEMBRU




PERMIS DE
CONDUCERE
REFERINŢE



26-27 iunie 2015, participarea la colocviul intitulat « Controalele
acțiunii publice locale și regionale: o autonomia amenințată? (Les
contrôles de l’action publique locale et régionale : une autonomie
menacée ?) », la Erlangen şi Nuremberg, Germania;
30-31 octombrie 2014, participarea la colocviul intitulat « Simplificarea
administrației locale în Europa - niveluri și dimensiuni (La simplification
de l’administration locale en Europe - Niveaux et dimensions) », à
Bologne, Italie.
2019, certificat de participare la colocviul de la Sibiu organizat de
Institutul de ştiinţe administrative « Paul Negulescu » ȋn data de 24 şi 25
mai 2019 la Universitatea Română-Germană din Sibiu. În timpul
conferinței am susținut contribuția intitulată « Une vision locale et
régionale de l’Europe 2030 », scrisă ȋn colaborare cu Dl. Prof. Stéphane
Guérard.
2018, certificat de participare la cursul universitar online « MOOC »
organizat de către Comitetul regiunilor, intitulat « Valorisez les ressources
de l’UE dans votre région ou ville ».
2013-2014, certificat de absolvire a limbii franceză și engleză, EPFC
(Enseignement de promotion et de formation continue de l’Université
libre de Bruxelles et de la Chambre d’industrie de Bruxelles), Belgia.
din 24 mai 2019 - prezent, membru al Institutului de Științe
Administrative « Paul Negulescu »;
din 20 august 2014 - prezent, membru Staff OLA (Observatory on
Local Autonomy).
Categoria B

Director de teză
Nume: Stéphane Guérard
Funcţia: Conferențiar ȋn Drept public
Instituţia: Universitatea din Lille
Ţara: Franţa

DIVERSE



Cuvinte de apreciere la paginile 21 (versiunea engleză) şi 567
(versiunea franceză) pentru corectarea formei cărţii (de 960 pagini):
« Métropolisation, régionalisation et intercommunalité rurale. Quel
impact sur les autorités locales, régionales et centrales en
Europe ?/Metropolisation, Regionalisation and Rural Intermunicipal
Cooperation. What Impact on Local, Regional and National
Governments in Europe? », sub coordonarea Ľudmila MALÍKOVÁ,
Frédéric DELANEUVILLE, Marián GIBA şi Stéphane GUÉRARD,
Collection « Kultura » editată de către Institutul Universitar Varenne,
2018.

PUBLICAŢII
(Articole Ştiinţifice)



Stéphane GUÉRARD, Antoniu TUDOR, Les départements durant la
période du régime totalitaire (1948-1989), in RDP (Revista de drept
public), n°3/2020, ed. Universul juridic (ȋn curs de apariție).
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Stéphane GUÉRARD, Antoniu TUDOR, Une vision locale et
régionale de l’Europe 2030, in RDP (Revista de drept public), Supliment
2019, ed. Universul juridic (ȋn curs de apariție).
Stéphane GUÉRARD, Antoniu TUDOR, L’évolution des
départements en Roumanie (1894-1947), in RDP (Revista de drept
public), n°2/2019, ed. Universul juridic, p.16-38.
Stéphane GUÉRARD, Antoniu TUDOR, La création des
départements en Roumanie (1864-1894) in RDP (Revista de drept
public), n°3/2018, éd. Universul juridic, p. 20-33;
Stéphane GUÉRARD, Antoniu TUDOR, Les élections locales en
Roumanie
(http://www.olaeurope.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_up
load/ressources/actualites/Les_elections_locales_en_Roumanie_A.Tudor.
pdf&t=1547407721&hash=688025c4616c7ded8df64c991b626eeb)
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