
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BULEA, Iulia 

Adresă loc. Şelimbăr, jud. Sibiu, România 

Telefon  

E-mail iulia.bulea@ulbsibiu.ro, iulia.bulea@primariaselimbar.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 5 martie 1985 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada   25 ianuarie 2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Poliţia Locală Şelimbăr 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi de asigurare a ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul de competenţă 

Gestionarea resurselor umane şi materiale ale serviciului 

Numele şi adresa angajatorului  Primăria comunei Şelimbăr, Şelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 234 

Sectorul de activitate  Ordine şi siguranţă publică 

  

Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

     Activităţi şi responsabilităţi principale 

              Numele şi adresa angajatorului 

                              Sectorul de activitate 

 

Perioada  

 1 octombrie 2011 - prezent 

Asistent universitar titular 

Activitate didactică 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Bd. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România 

Învăţământ universitar 

 

1 octombrie 2009 – 30 septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Bd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România 

Sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

  

Perioada 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Bd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România 

Sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

  

Perioada 1 august 2008 – 30 septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi de consultanţă şi reprezentare juridică 



  
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „Salgo” S.R.L., Str. Haţegului, nr. 10, sc, D, ap. 42, Sibiu, 550069, România 

Sectorul de activitate Editură 

  

Perioada 1 iulie 2004 – 23 septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Funcţionar administrativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea actelor juridice, activităţi de secretariat, organizare şi logistică, corectarea publicaţiilor 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „Salgo” S.R.L., Str. Haţegului, nr. 10, sc, D, ap. 42, Sibiu, 550069, România 

Sectorul de activitate Editură 

 
Educaţie şi formare 

 

  

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

                   Numele şi tipul instituţiei de 

       învăţământ / furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

                   Numele şi tipul instituţiei de 

       învăţământ / furnizorului de formare 

 

Perioada 

 
   
 29.07.2019-02.08.2019 

Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Anticorupţie şi integritate în sectorul public” 
 
Anticorupţie şi integritate în sectorul public 
 
 
Institutul Naţional de Administraţie, M.D.R.A.P. 

 
 
   
 26.05.2018-29.05.2018 
 
  Diplomă de absolvire a cursului de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal  
 GDPR 
 
 
  Institutul pentru Calificări Sibiu 
 
 
 
 
  13.03.2017 - 09.06.2017 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

                   Numele şi tipul instituţiei de 

       învăţământ / furnizorului de formare 

 

Perioada 

 Certificat de absolvire a programului de formare iniţială a poliţiştilor locali 

 Ordine publică, Circulaţia pe drumurile publice, Comunicare şi relaţii publice, Tactică poliţienească 

 

Centrul de formare iniţială şi continuă al MAI Orăştie 

 

 

Noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvirea a cursului de Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Română – Filiala Iaşi 

  

Perioada Octombrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a cursului de Formator  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Română – Filiala Iaşi 



  
 

  

Perioada Aprilie-iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a cursurilor de didactică ale Programului „Universitaria” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Procesul de design curricular în educaţia universitară, Dezvoltarea unor materiale didactice specifice 
educaţiei univeristare, Metode moderne de predare pentru activităţile de curs şi seminar, Managementul 
grupului de studenţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

  

Perioada Noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a cursurilor de cercetare ale Programului „Universitaria” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Deontologia cercetării şi logica discursului ştiinţific, Metode de cercetare şi interpretarea statistică a 
datelor, Managementul proiectelor şi al granturilor de cercetare, Vizibiitatea internaţională a produselor 
cercetării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

  

 
 

Perioada 

 
 
Ianuarie-iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a cursului de Operator introducere, prelucrare şi validare date 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Filiala Iaşi 

  

Perioada 2010-2014 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de studii doctorale, Specializarea Ordine publică şi siguranţă naţională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici şi strategii de ordine publică, Managementul conflictelor şi al riscurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, studii doctorale 

  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a modulului psiho-pedagogic, Nivelul II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Educaţia adulţilor, Comunicare educaţională, Practică pedagogică în învăţământul 
universitar, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Perioada 

2008-2010 

Diplomă de studii postuniversitare de masterat Specializarea Ştiinţe penale 

Drept penal european, Drept execuţional penal 
 
 
Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii universitare de masterat – ciclul II Bologna, Specializarea Managementul poliţiei 
locale 



  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fundamente constituţionale privind activitatea de poliţie, Managementul organizării in domeniul ordinii 
publice, Practică profesională, Statutul străinilor în România, Negocierea în situaţii de criză, Cooperare 
poliţienească şi judiciară în UE. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a modulului psiho-pedagogic, Nivelul I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Didactica specialităţii, Psiho-pedagogie, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică 
în învătământul preuniversitar, Managementul clasei de elevi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

  

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Domeniul Ştiinţe administrative, Specializarea Poliţie comunitară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria conducerii şi activităţii de poliţie, Practică la autorităţi publice, Criminologie, Criminalistică, 
Instituţii europene, Dreptul poliţienesc, al siguranţei, ordinii publice şi intervenţiei de poliţie, Teoria 
informaţiei, Regimul juridic al contravenţiilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

  
 

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Domeniul Drept, Specializarea Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept constituţional şi instituţii politice, Teoria generală a dreptului, Drept civil, Drept penal, Drept 
procesual civil, Drept procesual penal, Drept administrativ,  Drept comunitar, Dreptul muncii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Filieră teoretică, Specializarea Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute Limba engleză, limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză   
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

Lucrări elaborate 
 

Teorie şi tactică poliţienească, Editura Salgo, Sibiu, 2010, ISBN 978-606-8015-14-9. - coautor 

Elemente de tactică poliţienească pentru poliţia locală, Volumul al II-lea, Editura Salgo, Sibiu, 

2011, ISBN 978-606-8015-25-2. - coautor 

Tehnici de laborator adecvate la cerinţele învăţământului superior în domeniul ştiinţelor 

juridice în perioada actuală (cu referire la ştiinţele poliţieneşti), în „Gaudeamus”, Editura Universităţii 

„Lucian Blaga”, Sibiu, 2011, ISBN 978-606-12-0159-4. 

Poliţia locală într-un sistem descentralizat de apărare a ordinii publice, în „Reformele 

judiciare şi administrative la începutul mileniului al treilea”, Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept 17-

19 mai 2012, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, ISBN 978-606-12-0427-4. 

Locul şi rolul poliţiei locale în sistemul administraţiei publice, în „Studii de securitate 

publică”, Volumul II, Nr. 2 (6)/2013, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, ISSN 2284-

8592. 

Poliţia locală, un nou pas spre înfiinţarea Poliţiei administrative, în Acta Universitatis „Lucian 

Blaga”, Numărul 1/2013, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608. – coautor 

Educaţia şi educarea la nivel universitar, Conferinţa Educaţia în secolul XXI  - prezent şi 

perspective, Dialoguri ULBS: învăţământ universitar -  învăţământ preuniversitar, 2014, Sibiu, ISSN-L 

2392-9251. 

Competenţe şi abilităţi sociale  O bună capacitate de comunicare dobândită în principal datorită ocupaţiei de cadru didactic titular de 
seminarii. Această activitate se bazează pe comunicare şi interrelaţionarea profesor-studenţi. Cursurile 
modulului psihopedagogic şi cele de formator au asigurat un nivel înalt al abilităţilor sociale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Organizator  de excursii cu studenţii şi însoţitor al acestora la instituţii ale autorităţilor publice. 
Coordonator al studenţilor în activitatea de practică. 
Coordonator al studenţilor în ce priveşte activitatea de voluntariat în cadrul Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Sibiu. 
Cadru didactic coordonator în elaborarea şi susţinerea lucrărilor de disertaţie ale masteranzilor. 
 
Desfăşurare de activităţi de voluntariat în cadrul Centrului de Plasament „Tavi Bucur” Cisnădie şi 
„Gulliver” Sibiu prin Asociaţia Ajungem Mari (2016-2018) şi Asociaţia de Poveste (2018-prezent). 
 
Gestionarea resurselor umane şi materiale în cadrul Serviciului Poliţia Locală Şelimbăr, fiind primul şef 
serviciu al acestei instituţii. Am organizat tot ceea ce ţine de sediu, dotări, documente, colaborare cu alte 
entităţi, angajarea personalului, sistematizarea programului de lucru, activităţi de coordonare şi control. 
 
Participarea la majoritatea concursurilor de angajare organizate de Primăria comunei Şelimbăr în 
calitate de preşedinte sau membru de comisie. 
 
Membru supleant în comisia de disciplină a Primăriei comunei Şelimbăr 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet, abilitate 
dobândită datorită parcurgerii disciplinelor şcolare şi universitare, precum şi prin intermediul cursului de 
operator calculatoare, absolvit cu certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al cursului de Operator introducere, prelucrare şi 
validare date.  

   
  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B. 
  

 


