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INFORMAŢII PERSONALE
Nume

- CONȚ RIBANA-ILEANA

Adresă

-

Telefon

-

Fax

- nu este cazul.

E-mail

- ribana.i@gmail.com

Naţionalitate

- română.

Data naşterii

-16 iunie 1974.

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
*Perioada (de la – până la)
*Numele şi adresa angajatorului

- începând cu 01.04.2009 sunt avocat în cadrul
Baroului Mureș, specializat în litigii de dreptul
muncii, drept administrativ și drept civil.

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- începând cu 01.03.2008 sunt lector universitar la
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş,
Facultatea de Drept;

*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- de la 01.10.2000 şi pînă la 01.03.2008, am fost
asistent universitar
la Universitatea „Dimitrie
Cantemir” din Târgu Mureş, Facultatea de Drept;
- de la 01.03.2003 şi până la 01.04.2009 am îndeplinit
funcţia de consilier juridic la Sindicatul “Alternativa
2002 Azomureş, activând în special în domeniul
dreptului muncii;
- de la 01.06.2005 şi până la 01.04.2009 am
îndeplinit funcţia de consilier juridic la Uniunea
Judeţeană a Sindicatelor Libere Mureş – Filiala
C.N.S.L.R. Frăţia;
- de la 15.09.2007 şi până la 01.04.2009 am îndeplinit
funcţia de consilier juridic la Sindicatul Poliţiştilor
„Lege şi Onoare” Târgu-Mureş;
- de la 15.02.2004 până la 01.03.2005 am fost
consilier juridic în cadrul fundaţiei Liga “Pro
Europa”, unde am activat în cadrul Biroului pentru
Drepturile Omului;
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- de la 01.04.1998 până la 01.10.2000 am fost
preparator la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din
Târgu Mureş la Facultatea de Drept din cadrul acestei
universităţi;
- de la 01.04.1998 până la 01.10.1999 am fost
consilier juridic la Societatea Comercială S.P.I.D.
S.A., activând cu preponderenţă în domeniul
dreptului comercial.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada (de la – până la)
*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

- începând cu data de 01.11.2006 am urmat
pregătirea în cadrul doctoratului la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu”, în domeniul fundamental ştiinţe
juridice, domeniul drept, obținând titlul de doctor în
urma susținerii publice a tezei de doctorat cu titlul
”Jurisdicția muncii”, la data de 10.06.2010, iar prin
OMECT nr. 4252/2010 mi s-a conferit titlul de doctor
în drept;
- de la 01.10.2003 până la 01.06.2005 am urmat
cursurile de master în domeniul de specializare
instituţii de drept privat la Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, pe care le-am absolvit cu diplomă de absolvire;
- de la 01.10.1992 până la 30.05.1997 am urmat
cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, pe care am
absolvit-o cu diplomă de licenţă în iunie 1997,
examenul de licenţă fiind susţinut în cadrul Facultăţii
de Drept a Universtăţii „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca;
- de la 15.09.1988 până la 30.06.1992 am urmat
cursurile Liceului Teoretic „Aexandru Papiu-Ilarian”
din Târgu-Mureş, secţia matematică-fizică, pe care lam absolvit cu diplomă de bacalaureat.
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o
diplomă

- specializată în dreptul muncii, teoria generală a
obligaţiilor civile, protecţia juridică a drepturilor
omului şi drept procesual civil;
- preocupări deosebite în domeniul dreptului muncii;
- bun orator;
- pregătirea, organizarea şi conducerea de prelegeri
şi seminarii universitare;
- autor de studii şi articole publicate în ţară.

Limba maternă

- română.

Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

- limba franceză: citit, scris şi vorbit bine.
- limba engleză: citit, scris şi vorbit bine.

Aptitudini şi competenţe
artistice

- literatură, matematică.

Aptitudini şi competenţe sociale

- uşor adaptabilă la colective cu configuraţii diferite;
- bun coleg;
- altruistă;
- reale aptitudini de comunicare;
- calmă, echilibrată, raţională;
- sensibilă la nevoile grupului.

Aptitudini
şi
organizatorice

- capacitate decizională, bună organizatoare,
comunicare excelentă, iniţiativă, principială;

competenţe

Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.)

- utilizez foarte bine calculatorul.

Permis de conducere

- categoria „B”

Alte aptitudini şi competenţe

- lector în cadrul programului de pregătire
profesională a consilierilor juridici, organizat de
Colegiul consilierilor juridici Mureș (2017 - 2020)
- lector în cadrul conferinței organizate de Curtea de
apel Tîrgu-Mureș, în colaborare cu Universitatea
Dimitre Cantemir, având ca temă ”Aspecte privind
noul Cod de procdură civilă” (septmbrie 2013).
- lector în cadrul programului de pregătire a
candidaților pentru ocuparea posturilor de grefier,
organizat de Curtea de apel Tîrgu-Mureș, în
colaborare cu Universitatea Dimitre Cantemir,
program desfășurat în perioada ianuarie-martie 2014.
- colaborator al Universitatii Dimitre Cantemir în
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cadrul programelor de practică a studenților.
dr. RIBANA CONȚ
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