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Calea Manastur, Nr. 105, 400663, Cluj-Napoca, România  

03/03/2022 – ÎN CURS 
SUBPREFECT – INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CLUJ 

04/03/2021 – 02/03/2022 
PREFECT – INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CLUJ 

01/01/2020 – ÎN CURS 
AVOCAT ASOCIAT LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN (NNDKP) 

Asigur coordonarea unui departament cu activitate preponderentă în domeniul dreptului penal, comercial
și fiscal.

13/05/2016 – 31/12/2019 
AVOCAT ASOCIAT LA SCA PĂUN CIPRIAN ADRIAN ȘI ASOCIAȚII 

În cadrul acestei societăți mi-am început cariera profesională în calitate de avocat stagiar, până la fuziunea
cu NNDKP. În această casă de avocatură am reprezentat clienți în domeniul dreptului penal, comercial,
muncii și european.

2018 – ÎN CURS 
MEMBRU ÎN COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ ÎN CADRUL UDMR 

În această calitate am efectuat, alături de ceilalți colegi membri, atribuția de control în ceea ce privește
respectarea normelor interne ale UDMR.

2017 – ÎN CURS 
MEMBRU UDMR 

Am asistat și reprezentat Organizația Județeană Cluj și numeroase organizații civile din județ atât în fața
autorităților și a instituțiilor publice, cât și în fața instanțelor de judecată, procese care într-o proporție
covârșitoare au fost câștigate. De asemenea, am asigurat continuitatea programului de consultanță juridică
gratuită, prin care am oferit sprijin juridic cetățenilor. Totodată, am asigurat consultanță în vederea
redactării unor sesizări adresate unor instituții publice (de pildă, în fața CNCD). Începând cu anul 2016 sunt
membru în Consiliul Reprezentanților Județeni, iar de la începutul anului 2020 sunt cenzorul Organizației
Județene de Tineret. De asemenea, am îndeplinit calitatea de jurat specialist în repetate rânduri cu ocazia
organizării unor concursuri de către organizațiile civile și de tineret. Nu în ultimul rând, cu ocazia alegerilor
locale din anul 2020 am fost candidat pentru funcția de consilier județean.

2012 – 2013 
PROCESE SIMULATE 

Participant și finalist la procese simulate în cadrul programului de practică profesională „Ab Academia Ad
Advocatum”

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

mailto:szilard.tasnadi@pcalaw.ro
http://www.pcalaw.ro


2015 – 2016 
SCA GIURGEA, GHIDRA ȘI ASOCIAȚII 

Stagiu de practică.

2012 – 2013 
CABINET AVOCAT DR. BUDIȘAN CĂLIN 

Stagiu de practică.

2014 – 2015 
DIPLOMĂ DE MASTER – Universitatea "Babeș-Bolyai" 

Facultatea de Drept
Științe penale și criminalistică

2010 – 2014 
DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – Universitatea "Babeș-Bolyai" 

Facultatea de Drept

2006 – 2010 
DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Liceul Teoretic "Petru Maior" 

Limbă(i) maternă(e):  MAGHIARĂ 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ C1 C1 C1 C1 C1

ROMÂNĂ C2 C2 C2 C2 C2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Navigare Internet  Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)  Social Media
Microsoft Office  Zoom  Sistem de operare PC 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 



Publicații 

Am efectuat traducerea unui articol de specialitate cu titlul „Omoruri în rândul minorilor și a tinerilor.
Situația Ungariei”, publicat în Caiete de Drept Penal nr. 2/2015

Publicații 

În data de 20 martie 2018 am povestit într-un interviu despre posibilitatea existenței unei discriminări a
persoanelor supraponderale în procesul de angajare, interviu care s-a concretizat într-un articol apărut în
revista www.cariereonline.ro .

Conferințe 

În perioada 28-30.11.2019 am participat la conferința organizată la Budapesta de către Institutul pentru
Drepturile Minorităților, temele abordate în cadrul acestor zile fiind în strânsă legătură cu drepturile
minorităților naționale din Bazinul Carpatin.

Școală de vară 

În perioada 8 iulie 2018 - 13 iulie 2018 am participat la scoala de vară organizată în Ungaria de către
Institutul pentru Drepturile Minorităților, temele abordate fiind din domeniul politicii interne și externe ale
statelor din Estul Europei.

Conferințe 

Am participat în perioada 8-9 mai 2015 la Conferința Internațională pe tema criminalității informatice, care
s-a organizat în incinta Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai” și a fost cu cerc închis cu eliberare de
Certificate de Participare, iar la această conferință au participat reprezentanții Ebay, FBI, ale unor servicii
secrete din diferite țări europene și diverși specialiști în domeniul criminalității cibernetice.

Conferințe 

Am participat în perioada 13-15 mai 2015 la Conferința Internațională de Criminalistică cu tema „Clasic și
modern în obținerea și valorificarea științifică a probatoriului”.

Conferințe 

Am participat în data de 18 martie 2015 la o conferință organizată la Cluj în AULA Facultății de Studii
Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, titlul conferinței fiind „Situation in East Asia. Japan’s
response to the rise of China” focusându-se mai mult pe probleme de securitate națională și regională din
zona Asiei și Pacificului.

Competențe organizatorice 

Sunt implicat în activitățile care mi se încredințează și dețin o capacitate bună de adaptare la orice situație,
dar nu pun deoparte nici spiritul de echipă. Sunt cooperant și deschis spre a asculta și alte păreri. Încerc
mereu să depun diligențele necesare pentru a atinge scopul vizat și pentru a întări încrederea celor din jur
în mine.

PUBLICAȚII 

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 



Competențe de comunicare și interpersonale 

Nu vorbesc mult lângă subiect și mereu încerc să fac în așa fel, încât să captez atenția tuturor, în sensul de
a nu fi plictisitor, valorificând astfel abilitatea de comunicare prin creearea unei conversații coerente și
clare. Am învățat să fiu un om serios, responsabil, de încredere, scurt și concis când am absolvit un curs de
management al proiectelor, competențe care, în opinia mea, sunt aplicabile în orice materie. Sunt o
persoană echilibrată din punct de vedere psihic și emoțional, o persoană calmă, concentrată pe ceea ce fac,
perfecționist, doritor de perfecționare continuă și cu o perspectivă analitică, care mă face să nu adopt
niciodată o hotărâre înainte de a analiza toate consecințele. De asemenea, mă consider o persoană care
posedă o atenție distributivă, o persoană perseverentă în tot ceea ce face. Ambiția mă ajută să obțin ceea
ce îmi propun, depunând eforturi susținute de dorința de perfecționare continuă, încerc să fiu corect cu cei
din jur într-un mod rezonabil și, evident, mereu dispus să-mi depășesc limitele prin fixarea target-urilor cu
ajutorul cărora pot să-mi găsesc și să-mi valorific valoarea socială existentă în mine într-un scop util
societății.

Competențe dobândite la locul de muncă 

La locul de muncă încă de la început am fost învățat să nu pun accent pe ceea ce fac alții, ci să-mi văd de
propriile atribuții și sarcini. De asemenea, am învățat să lucrez în echipă, să pot lua decizii într-un timp
relativ scurt, dar efectuând în prealabil o analiză temeinică, bazată pe echitate și legalitate. Opiniile celor
din jur mereu au fost constructive și valorificate, am învățat că orice părere trebuie ascultată și analizată. În
fine, am realizat și faptul că orice decizie este rodul muncii unui colectiv.

Citări 

În data de 18 septembrie 2020 am fost intervievat da către publicația www.maszol.ro, articol în cadrul
căruia am relatat în detaliu aspecte despre activitatea întreprinsă în favoarea comunității maghiare.

Citări 

În data de 29 martie 2019 am fost intervievat da către publicația www.cariereonline.ro, ocazie cu care am
reliefat o serie de aspecte juridice privind hărțuirea sexuală la locul de muncă.

Citări 

În data de 29 martie 2019 am fost citat într-un articol publicat de www.clujust.ro, în care am vorbit despre
reglementarea conflictului de interese la nivelul multinaționalelor.

Citări 

În data de 17 iulie 2018 am fost citat de către publicația "Ziar de Cluj", căreia i-am acordat un interviu în
ceea ce privește modificările aduse legii asociațiilor de proprietari.

Citări 

În data de 27.06.2017 am fost menționat într-un comunicat de presă pe portalul www.rmdsz.ro, unde s-a
menționat faptul că subsemnatul, alături de alți oameni și organizații am formulat o plângere la CNCD
pentru a apăra drepturile minorităților naționale.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 

CITĂRI 



Prezentări 

În data de 12 decembrie 2020 am fost invitatul TVR Cluj, unde am vorbit despre fenomenul de malpraxis
medical.

Prezentări 

În data de 21 decembrie 2018, respectiv în data de 22-23 decembrie 2018 am fost invitatul TVR3, respectiv
TVR Cluj, ocazie cu care am oferit detalii despre propunerile legislative efectuate în vederea modificării legii
evaziunii fiscale.

Prezentări 

În data de 06.06.2018 am fost invitatul televiziunii NCN TV la emisiunea numită "În vizor", unde am vorbit
despre recursul compensatoriu.

Prezentări 

În data de 5 mai 2018 am fost invitatul TVR Cluj, unde am vorbit despre drepturile pasagerilor în caz de
zbor întârziat sau anulat.

Prezentări 

În data de 24 decembrie 2017 am fost invitatul TVR Cluj, unde am povestit despre mobbing.

Publicații 

Sunt autorui unui articol de specialitate cu titlul „Noțiunea de aceeași faptă în aplicarea principiului ne bis in
idem în jurisprudența Curții de Justiție a U.E.” publicat în revista Caiete de Drept Penal nr. 3/2015.

Publicații 

În data de 5 iulie 2018 am acordat un interiu publicației www.erdelyinaplo.ro despre modificărie propuse
de către legiuitor în legislația penală și procesual penală, articol care a fost preluat ulterior printr-un
comunicat de presă în data de 12.10.2017 de către revista www.kolozsmegye.ro

PREZENTĂRI 

PUBLICAȚII 
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                 Competențe de comunicare și interpersonale
                 <p>Nu vorbesc mult lângă subiect și mereu încerc să fac în așa fel, încât să captez atenția tuturor, în sensul de a nu fi plictisitor, valorificând astfel abilitatea de comunicare prin creearea unei conversații coerente și clare. Am învățat să fiu un om serios, responsabil, de încredere, scurt și concis când am absolvit un curs de management al proiectelor, competențe care, în opinia mea, sunt aplicabile în orice materie. Sunt o persoană echilibrată din punct de vedere psihic și emoțional, o persoană calmă, concentrată pe ceea ce fac, perfecționist, doritor de perfecționare continuă și cu o perspectivă analitică, care mă face să nu adopt niciodată o hotărâre înainte de a analiza toate consecințele. De asemenea, mă consider o persoană care posedă o atenție distributivă, o persoană perseverentă în tot ceea ce face. Ambiția mă ajută să obțin ceea ce îmi propun, depunând eforturi susținute de dorința de perfecționare continuă, încerc să fiu corect cu cei din jur într-un mod rezonabil și, evident, mereu dispus să-mi depășesc limitele prin fixarea target-urilor cu ajutorul cărora pot să-mi găsesc și să-mi valorific valoarea socială existentă în mine într-un scop util societății.</p>
            
        
         
             
                 Competențe organizatorice
                 <p>Sunt implicat în activitățile care mi se încredințează și dețin o capacitate bună de adaptare la orice situație, dar nu pun deoparte nici spiritul de echipă. Sunt cooperant și deschis spre a asculta și alte păreri. Încerc mereu să depun diligențele necesare pentru a atinge scopul vizat și pentru a întări încrederea celor din jur în mine.</p>
            
        
         
             
                 Navigare Internet
                 Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
                 Social Media
                 Microsoft Office
                 Zoom
                 Sistem de operare PC
            
        
         
         
             
                 Conferințe
                 <p>În perioada 28-30.11.2019 am participat la conferința organizată la Budapesta de către Institutul pentru Drepturile Minorităților, temele abordate în cadrul acestor zile fiind în strânsă legătură cu drepturile minorităților naționale din Bazinul Carpatin.</p>
            
             
                 Școală de vară
                 <p>În perioada 8 iulie 2018 - 13 iulie 2018 am participat la scoala de vară organizată în Ungaria de către Institutul pentru Drepturile Minorităților, temele abordate fiind din domeniul politicii interne și externe ale statelor din Estul Europei.</p>
            
             
                 Conferinţe
                 <p>Am participat în perioada 8-9 mai 2015 la Conferința Internațională pe tema criminalității&nbsp;informatice, care s-a organizat în incinta Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai” și a fost cu cerc închis cu eliberare de Certificate de Participare, iar la această conferință&nbsp;au participat reprezentanții Ebay, FBI, ale unor servicii secrete din diferite țări&nbsp;europene și diverși specialiști în domeniul criminalității cibernetice.</p>
            
             
                 Conferinţe
                 <p>Am participat în perioada 13-15 mai 2015 la Conferința Internațională de Criminalistică cu&nbsp;tema „Clasic și modern în obținerea și valorificarea științifică a probatoriului”.</p>
            
             
                 Conferinţe
                 <p>Am participat în data de 18 martie 2015 la o conferință organizată la Cluj în AULA Facultății&nbsp;de Studii Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, titlul conferinței fiind&nbsp;„Situation in East Asia. Japan’s response to the rise of China” focusându-se mai mult&nbsp;pe probleme de securitate națională și regională din zona Asiei și Pacificului.</p>
            
        
         
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Competenţe dobândite la locul de muncă
                 <p>La locul de muncă încă de la început am fost învățat să nu pun accent pe ceea ce fac alții, ci să-mi văd de propriile atribuții și sarcini. De asemenea, am învățat să lucrez în echipă, să pot lua decizii într-un timp relativ scurt, dar efectuând în prealabil o analiză temeinică, bazată pe echitate și legalitate. Opiniile celor din jur mereu au fost constructive și valorificate, am învățat că orice părere trebuie ascultată și analizată. În fine, am realizat și faptul că orice decizie este rodul muncii unui colectiv.</p>
            
        
         
             Citări
             
                 Citări
                 <p>În data de 18 septembrie 2020 am fost intervievat da către publicația www.maszol.ro, articol în cadrul căruia am relatat în detaliu aspecte despre activitatea întreprinsă în favoarea comunității maghiare.</p>
            
        
         
             Citări
             
                 Citări
                 <p>În data de 29 martie 2019 am fost intervievat da către publicația www.cariereonline.ro, ocazie cu care am reliefat o serie de aspecte juridice privind hărțuirea sexuală la locul de muncă.</p>
            
        
         
             Citări
             
                 Citări
                 <p>În data de 29 martie 2019 am fost citat într-un articol publicat de www.clujust.ro, în care am vorbit despre reglementarea conflictului de interese la nivelul multinaționalelor.</p>
            
        
         
             Citări
             
                 Citări
                 <p>În data de 17 iulie&nbsp;2018 am fost citat de către publicația "Ziar de Cluj", căreia i-am acordat un interviu în ceea ce privește modificările aduse legii asociațiilor de proprietari.</p>
            
        
         
             Citări
             
                 Citări
                 <p>În data de 27.06.2017 am fost menționat într-un comunicat de presă pe portalul www.rmdsz.ro, unde s-a menționat faptul că subsemnatul, alături de alți oameni și organizații am formulat o plângere la CNCD pentru a apăra drepturile minorităților naționale.</p>
            
        
         
             Prezentări
             
                 Prezentări
                 <p>În data de 12 decembrie 2020 am fost invitatul TVR Cluj, unde am vorbit despre fenomenul de malpraxis medical.</p>
            
        
         
             Prezentări
             
                 Prezentări
                 <p>În data de 21 decembrie 2018, respectiv în data de 22-23 decembrie 2018 am fost invitatul TVR3, respectiv TVR Cluj, ocazie cu care am oferit detalii despre propunerile legislative efectuate în vederea modificării legii evaziunii fiscale.</p>
            
        
         
             Prezentări
             
                 Prezentări
                 <p>În data de 06.06.2018 am fost invitatul televiziunii&nbsp;NCN TV la emisiunea numită "În vizor", unde am vorbit despre recursul compensatoriu.</p>
            
        
         
             Prezentări
             
                 Prezentări
                 <p>În data de 5 mai 2018 am fost invitatul TVR&nbsp;Cluj, unde am vorbit despre drepturile pasagerilor în caz de zbor întârziat sau anulat.</p>
            
        
         
             Prezentări
             
                 Prezentări
                 <p>În data de 24 decembrie&nbsp;2017 am fost invitatul TVR Cluj, unde am povestit despre&nbsp;<em>mobbing.</em></p>
            
        
         
             Publicaţii
             
                 Publicaţii
                 <p>Sunt autorui unui articol de specialitate cu titlul „Noțiunea de&nbsp;<em>aceeași faptă&nbsp;</em>în aplicarea&nbsp;principiului&nbsp;<em>ne bis in idem </em>în jurisprudența Curții de Justiție a U.E.” publicat în revista&nbsp;Caiete de Drept Penal nr. 3/2015.</p>
            
        
         
             Publicaţii
             
                 Publicaţii
                 <p>În data de 5 iulie 2018 am acordat un interiu publicației www.erdelyinaplo.ro despre modificărie propuse de către legiuitor în legislația&nbsp;penală și procesual penală, articol care a fost preluat ulterior printr-un comunicat de presă în data de 12.10.2017 de către revista www.kolozsmegye.ro</p>
            
        
    


