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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   PĂCURARIU IOANA 

Adresă(e) Nr. 30, str. Constantin Noica, cod poştal 550169, Sibiu, România  

Telefon 0728.856.093   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ioana.pacurariu@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 02.01.1987 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept din Sibiu/ 
Învăţământ universitar 
Baroul Sibiu/ Juridic 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  24.02.2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat definitiv prin decizia nr. 573 din 24 februarie 2012, Baroul Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca avocat am desfăşurat toate activităţile juridice specifice acestei profesii, respectiv: consultaţii 
juridice, redactat diverse cereri şi înscrisuri, asistat şi reprezentat justiţiabilii în faţa organelor de 
urmărire penală şi a instanţelor de judecată. 

Numele şi adresa angajatorului Baroul Sibiu, str. Rennes, nr. 4, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Avocatură 

Perioada 15.02.2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular, Facultatea de Drept din Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Seminarii la disciplina Practică la Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Drept);  
Cadru didactic responsabil cu practica la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu;  
Activitate de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 01.10.2011 – 01.10.2017 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat, Facultatea de Drept din Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele Drept penal general (AP), Drept penal special (DR şi AP), Drept execuţional 
penal (AP şi DR) şi Practică la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Drept) 
 - Cursuri și seminarii la învăţământ la Distanţă la disciplinele Drept procesual penal (Administraţie 
Publică) şi Practică la Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Drept) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

mailto:ioana.pacurariu@ulbsibiu.ro
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Perioada  01.10.2010 – 01.10.2011 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar asociat, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele Drept procesual penal, Proceduri penale speciale şi Practică la parchetele de 
pe lângă instanţele judecătoreşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 15.11.2009 – 24.02.2012 

Funcţia sau postul ocupat Avocat stagiar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca avocat am desfăşurat toate activităţile juridice specifice acestei profesii, respectiv: consultaţii 
juridice, redactat diverse cereri şi înscrisuri, asistat şi reprezentat justiţiabilii în faţa organelor de 
urmărire penală şi instanţelor de judecată. 

Numele şi adresa angajatorului Baroul Sibiu, str. Rennes, nr. 4, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Avocatură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.02.2011 – 07.12.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire I.N.P.P.A. Braşov 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Braşov, în calitate de cursant. 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

cursuri cu caracter de formare continuă 

Perioada 10.11.2010 – 19.05.2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept prin Ordinul Ministerului  Educaţiei Naţionale nr. 3869 din 19.05.2015  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept procesual civil, drept civil, drept procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 01.11.2009 -   25.09.2010  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire a Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Nivelul II 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele predate în cadrul modulului psihopedagogic; tema proiectului final: Adecvarea 
învăţământului superior la necesităţile de inserţie profesională a absolvenţilor – realităţi şi propuneri 
de eficientizare a procesului instructiv, coordonator ştiinţific lect. univ. dr. Gabriela Gruber. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada  01.10.2009 – 30.06.2010 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii de masterat, specializarea Ştiinţe penale  
 tema lucrării de disertaţie: Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Mircea Bădilă. 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe penale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”  
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de master 

Perioada  01.11.2005- 20.06.2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Nivelul I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele predate în cadrul modulului psihopedagogic, Nivelul I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Perioada 01.10.2005- 16.06.2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţiat în Drept - tema lucrării de diplomă: Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat, 
coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Mircea Bădilă. 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept  „Simion Bărnuţiu”, specializarea Drept,  
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Perioada 15.09.2001- 30.06.2005 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Specializarea Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „OCTAVIAN GOGA”, profilul Uman, specializarea Filologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Învăţământ liceal 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză, limba spaniolă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                 Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

               Limba spaniolă   B2  B2  B1  B1  B1 

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membră a consiliului ştiinţific al revistei Reforma statului de drept în lumina noilor coduri, Prima 
ediţie, Sibiu, 2011. 
Am participat la organizarea: 
-  stagiilor de practică la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi  Laboratorul de Criminalistică din 
cadrul IPJ Sibiu, pentru studenţii Facultăţii de Drept din anul III, în perioada 2011-2020, a conferinţelor 
doctoranzilor din anii 2011 şi 2012. 
-  Hexagonului Facultăţilor de Drept de la Sibiu din anul 2011; 
-  Conferinţei internaţionale „Reformele judiciare şi administrative la începutul mileniului al treilea” (17-
19.05.2012); 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Am participat la pregătirea studenților de la Facultatea de Drept pentru proba de drept penal la  
Hexagonul Facultatilor de Drept de la Chișinău în perioada 01.10.2016 - 25.04.2017. 
- Am participal în calitate de corector la Hexagonul Facultăților de Drept de la Chișinău în perioada  
26.04.2017-29.04.2017 
 
O bună înţelegere a programelor Microsoft Office(Word, Excel și Power Point) şi internet. 
 

                    Permis(e) de conducere  categoria B 

Informaţii suplimentare - 

Anexe Lista manifestărilor şi publicaţiilor ştiinţifice 

 
 
 
 
 
 

03.05.2022                                                                                                asist. univ. dr. Ioana Păcurariu 


