Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

Şulea Ionela Cecilia
Târgu Mureș (România)

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Stare civilă

Mobil
cecilia.sulea@targumures.onmicrosoft.com
Română
22/04/1987
Femeiesc
Căsătorită cu Şulea Liviu, de profesie inginer electronist.
Numele anterior căsătoriei: Butilă.

Experienţa profesională
Perioada 01 a lunii martie 2019 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Lucrător social (Expert din partea Beneficiarului - Comuna Livezeni), proiect POCU
Școala pentru toți: „Orice ai învăța, înveți pentru tine - stop abandonului școlar!”,
cod proiect 108105.
Activităţi si responsabilităţi Identificarea cauzelor de risc social la nivelul membrilor comunității, precum și
principale identificarea activităților care conduc la diminuarea situaţiilor de risc social la nivel
individual, etc.
Numele şi adresa angajatorului Comuna Livezeni, jud. Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de Asistență socială
activitate

Perioada

01 a lunii octombrie 2010 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar drd.

Activităţi si responsabilităţi
principale

Susţinerea de lucrări practice pentru studenţii de la facultatea de Drept la
disciplinele: Dreptul familiei, Dreptul de proprietate intelectuală, Teoria generală a
dreptului, Logică juridică, Drept civil-contracte.
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Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş
Bodoni Sandor nr.3-5; tel:+40-(365)-401.127; Fax: +40-365-401.125; e-mail:
office@cantemir.ro; website: www.cantemir.ro, Târgu-Mureş (România).
Învăţământ universitar

Perioada 15 a lunii septembrie 2009 – 15 a lunii ianuarie 2010
Funcţia sau postul ocupat

Consilier juridic

Activităţi si responsabilităţi
principale

Consultanta de specialitate, întocmirea actelor juridice, regulament intern,
contract colectiv, note interne, adrese, colaborarea cu alte departamente
din cadrul societăţii, elaborarea fiselor de post, alte acte solicitate de conducerea
societăţii.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Eco Community Transilvania S.R.L. Târgu-Mureş, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Magazine online, prestări de servicii web.
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01 a luni august 2008 - prezent
Manager Avon Nivelul II

Activităţi si responsabilităţi Crearea și coordonatoarea unei echipe formată din mai mult de 150
principale de colaboratori, activitate bazată pe vânzarea directă de produse cosmetice.
Numele şi adresa angajatorului Avon Cosmetics Romania, str. Industriilor, nr. 13 Bis, Chiajna, jud. Ilfov,
tel 021 3118555, www.avoncosmetics.ro.
Tipul activităţii sau sectorul de Vânzări directe.
activității

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01 a lunii octombrie 2014 - prezent
Doctorand

Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite

Dreptul Proprietăţii Intelectuale; Dreptul familiei (Căsătoria, Rudenia); Drept
procesual civil.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu", Tel:
+40-(269) 23.39.24; Fax: +40-(269) 23.32.95; Web: www.ulbsibiu.ro
Calea Dumbrăvii, Nr.34, 550324 Sibiu (România)
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Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar.
activitate
Perioada 20 a lunii martie 2019 -06 a lunii mai 2019
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupația de formator, cod COR 242401
Disciplinele principale
studiate/competenţele Printre competențele profesionale dobândite se numără: dezvoltarea lucrului în echipa
profesionale dobândite implicată în procesul de formare, gestionarea conflictelor, realizarea activităților de
formare teoretică și practică, dezvoltare personală continuă a formatorilor.
Numele şi tipul instituţiei de
Învăţământ/furnizorului de Centru regional de formare profesională a adulților Târgu Mureș, str. Zăgazului, nr.
formare 14, telefon 0365/882825, email: crfpamures@yahoo.com
Nivelul în clasificarea naţională Program de specializare profesională pentru absolvenții de studii superioare pe o
sau internaţională durată de 180 ore.

Perioada

01 a lunii octombrie 2009 - 01 a lunii iulie 2010

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master, în domeniul „Drept”, programul de studii: „Proceduri judiciare
şi profesii liberale”.
Disciplinele principale În cadrul acestui program de master am studiat materii precum: Jurisdicții pentru
studiate/competenţele profesionale minori și familie, Instituții și dreptul Uniunii Europene, Tehnologia informației și
dobândite comunicațiilor aplicată în activitatea juridică, Organizarea arbitrajului privat și a
activității de mediere în România, etc.
Numele şi tipul instituţiei de
Învăţământ/furnizorului de
formare

Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş
Bodoni Sandor nr.3-5; tel:+40-(365)-401.127; Fax: +40-365-401.125; e-mail:
office@cantemir.ro; website: www.cantemir.ro, Târgu-Mureş (România).
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Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

EQF 6

Perioada 01 a lunii octombrie 2009 - 01 a lunii martie 2010
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a Nivelului I – Departament pentru pregătirea personalului
didactic
Disciplinele principale În cadrul acestui program am studiat materii precum: Psihologia educației,
studiate/competenţele Pedagogie I și II, Managementul clasei de elevi, etc.
profesionale dobândite Am efectuat și stagii de practică în învățământul preuniversitar obligatoriu I și II.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş
Învăţământ/furnizorului de formare Bodoni Sandor nr.3-5; tel:+40-(365)-401.127; Fax: +40-365-401.125; e-mail:
office@cantemir.ro; website: www.cantemir.ro, Târgu-Mureş (România).

Perioada 01 a lunii martie 2010 - 01 a lunii iulie 2010
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a Nivelului II – Departament pentru pregătirea personalului
didactic
Disciplinele principale În cadrul acestui program am studiat materii precum: Psihopedagogia
studiate/competenţele profesionale adolescenților, tinerilor și a adulților, Comunicare educațională, Sociologia
dobândite educației,Proiectarea și managementul programelor educaționale, etc.
Am efectuat și stagii de practică în învățământul liceal, postliceal și universitar.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş
Învăţământ/furnizorului de formare Bodoni Sandor nr.3-5; tel:+40-(365)-401.127; Fax: +40-365-401.125; e-mail:
office@cantemir.ro; website: www.cantemir.ro, Târgu-Mureş (România).

Perioada 01 a lunii octombrie 2005 - 01 a lunii iulie 2009
Calificarea/diploma obţinută

Licenţiată în „Drept”; Șefă de promoție.

Disciplinele principale Pe parcursul celor patru ani de facultate am studiat materii precum:
studiate/competenţele profesionale Psihosociologie juridică, Dreptul Familiei, Economie, Drept financiar, Informatică
dobândite juridică, Drept internațional privat, Dreptul muncii și securității sociale, Limba
engleză I-IV, etc.
Numele şi tipul instituţiei
de Învăţământ/furnizorului de
formare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş
Bodoni Sandor nr.3-5; tel:+40-(365)-401.127; Fax: +40-365-401.125; e-mail:
office@cantemir.ro; website: www.cantemir.ro, Târgu-Mureş (Romania).

EQF 6

01 a lunii septembrie 2001 - 01 a lunii iulie 2005
Certificat de Absolvire a Liceului, specializarea matematică - informatică
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Numele şi tipul instituţiei de

Grup Şcolar "Vasile Netea", Comuna Deda, judeţul Mureş, România.

Învăţământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada

EQF 4

01 a lunii septembrie 2004 - 01 a lunii iulie 2005

Calificarea/diploma obţinută

Atestat profesional în informatică

Numele şi tipul instituţiei de

Grup Şcolar "Vasile Netea", Comuna Deda, judeţul Mureş, România.

Învăţământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională

EQF 4

sau internaţională

Perioada

01 a lunii septembrie 1993 - 23 a lunii iulie 2001

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de Capacitate

Numele şi tipul instituţiei de
Învăţământ/furnizorului de
formare

Grup Şcolar "Vasile Netea", Comuna Deda, judeţul Mureş, România.

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională EQF 4

Distincții/Burse
Anul/Perioada 2005-2009
Tipul bursei/distincției Bursă de merit
Suma

3600 lei anul III şi anul IV, Facultatea de Drept

Instituția care a acordat
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş.
distincția/bursa
Bodoni Sandor nr.3-5; tel:+40-(365)-401.127; Fax: +40-365-401.125; e-mail:
office@cantemir.ro; website: www.cantemir.ro, Tâgu-Mureş (România) –
Învățământ universitar.
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Aptitudini şi
competenţe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
engleză

Română

Engleză
Înţelegere
Ascultare
B2 Intermediar plus C2

Vorbire
Citire
Utilizator
experimentat
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Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
avansat

Scriere

Discurs oral
C1

Utilizator
avansat

C1

Utilizator
avansat

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

- Pregătirea, organizarea şi conducerea de prelegeri şi seminarii universitare.
- Membru în Secția de votare nr. 65 a orașului Târgu Mureș, în cadrul alegerilor
privind Referendumul pentru redefinirea familiei din octombrie, 2018.

Membru fondator/ voluntar în
cadrul unor evenimente
culturale, educaţionale si
sociale

-Membru fondator şi voluntar al Campaniei Lupta împotriva Cancerului la Sân şi al
Campaniei Stop Violenţei Domestice din Târgu Mureş, desfășurată sub patronajul
Companiei Avon Cosmetics România.
-În anul 2018-2019 am propus un proiect, împreună cu colega mea Tritean Raluca
Georgiana, încărcat pe platforma doneazacuavon.ro, prin care se aduna bani pentru
Doamna Carmen Cerasela Raica, din Târgu Mureș, care a fost diagnosticată cu
cancer la sân în anul 2017. Vânzarea oricărui produs roz din catalogul Avon dă
șansa unei donații pentru oricare caz încărcat pe platformă. Program finalizat cu
succes in octombrie 2020.
http://doneazacuavon.ro/proiect/cancerul-m-a-facut-sa-vad-cu-alti-ochi-viata-sa-mabucur-de-fiecare-moment-al-vietii
-Voluntar din anul 2018 în cadrul Asociației Ajungem Mari – Târgu Mureș, prin care
în fiecare săptămână, timp de 3 ore, mă deplasez la centrul SIRU- Serviciul
intervenție în regim de urgenta, și efectuez activități de învățare cu copiii aflați în
centru, precum: ajutarea la teme, organizarea de ieșiri educative, cercuri pe teme
diferite în funcție de vârsta copiilor etc.
-Colaborator voluntar al Fundației Creștine Rhema din luna iulie 2009 până în
prezent. În această perioadă am fost implicată în activități sociale și comunitare, am
acordat asistență juridică persoanelor din diferite grupuri vulnerabile, precum și am
elaborat contracte și alte acte juridice în încercarea de îmbunătății imaginea generală
a comunității în care conviețuim.

Competente si aptitudini de
- Prezentare Power Point;
utilizare a calculatorului
- Microsoft Office (Word, Excel,Turbo Pascal);
- Internet şi email - Internet Explorer, Outlook Express.
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O buna cunoaştere a proceselor de gestiune, între data de 06.2006 si 10.2006 am
Competente si aptitudini
tehnice desfăşurat operaţiuni de operator-calculator în cadrul S.C.NEPTUN SA- Mangalia
Responsabilităţi avute pe post: coordonarea şi organizarea activităţii posturilor din
subordine (5 persoane), conducerea şi întocmirea registrelor obiectivului turistic,
întocmirea actelor zilnice specifice activităţii.

Competente şi aptitudini - Creativitate şi spirit de echipa – Manager de nivel II– Conduc o echipă de peste 150
organizatorice
persoane specializate pe vânzări directe în cadrul companiei Avon Cosmetics
România SRL ;
- Perseverentă, întreprinzătoare – pe parcursul reformei pensiilor Pilonul II am avut
o echipă formată din 5 colaboratori.
- Organizator al Ediţiei cu numărul 1, 2 și 3 din anul 2013 - 2015 al Concursului de
Eseuri, organizat de Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş, destinat
tuturor elevilor de clasele a XI- a, a XII- a şi a XIII- a din judeţul Mureş, intitulat "De
ce aş opta pentru o carieră juridică".
- Membru în juriul Concursului intitulat "De ce aş opta pentru o carieră juridică", între
anii 2013 - 2015.
- Organizator al evenimentului "Noaptea Bibliotecilor", ediţia cu numărul 1 din anul
2013 şi ediţia cu numărul 2 din anul 2014, ediţia cu numărul 6 din anul 2018, în
cadrul Bibliotecii Universităţii "Dimitrie Cantemir", din Târgu Mureş, destinat tuturor
studenţilor din universitate.
- Membru în juriu al Concursului intitulat "Convinge-mă să citesc o carte, în 3
minute",
din cadrul evenimentului "Noaptea Bibliotecilor", ediţia cu numărul 1 din anul 2013.
- Îndrumătoare în cadrul Simpozionului Studenţilor al Universităţii "Dimitrie
Cantemir",
din Târgu Mureş, anul 2011-2018, a câte o lucrare ştiinţifică susţinută şi publicată,
în cadrul manifestării.
-În cadrul Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor, Ediția
2018, Data desfășurării: 8 mai 2018, Locul desfășurării: Campusul „Dimitrie
Cantemir”, sala A11, am fost secretara secțiunii de Drept, îndrumând și 5 lucrări în
aceeași sesiune.

Permis de conducere Categoria B
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