
 

Curriculum Vitae 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 

Nume 

 

CIOCAN  MARIA-IULIANA 

  

 

Adresă 

 

Sibiu, B-dul General Vasile Milea, bl. 7, sc. A, et. 3, ap. 13  

 

 

Telefon 

 

 0749171166 

 

 

E-mail 

 

iuliana.ciocan@yahoo.com 

 

 

Naţionalitate 

 

Română 

 

 

Data naşterii                                                    

 

05.02.1983 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2008 – prezent 

                Avocat in cadrul Baroului Sibiu, la SCA 

Suciu&Asociatii, cu sediul in Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 6, 

jud. Sibiu (2008-2010: avocat stagiar, 2010-prezent: avocat 

definitiv) 

 

 

 

 

Octombrie 2014-prezent : 

                  Studii doctorale la Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu, domeniul Drept 

 

August – Decembrie 2015 

Proiectul Excellentia – Excelență interdisciplinară 

în cercetarea științifică doctorală din România 

 

 

2007 – 2009: 

                   Masterat: Instituţii de drept privat român, 

Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian 

Blaga, Sibiu (am absolvit masteratul cu media generală 9,62, 

obţinând la susţinerea lucrării de disertaţie nota 10) 

 

 

2006 – 2008:  

                    Masterat: Ştiinţe penale, Facultatea de Drept 

mailto:iuliana.ciocan@yahoo.com


Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu (am  

obţinut la susţinerea lucrării de disertaţie nota 10) 

             

 

2002-2006:  

                   Studii de licenţă, specializarea Drept, Facultatea 

de Drept Simion Barnutiu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

(am absolvit studiile de licenţă cu media generală 9,49. În 

urma examenului de licenţă am obţinut media finală 9,50, iar 

lucrarea de diplomă, cu titlul Cercetarea criminalistică a 

delictelor informatice, a fost notată cu nota 10) 

                   Modulul psihopedagogic şi metodic, nivelul I, 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu. 

 

1998-2002:  

                 Studii liceale, Colegiul Naţional Octavian Goga, 

Sibiu (încheiate cu susţinerea bacalaureatului, la care am 

obţinut media 9,93) 

 

1990-1998: Şcoala Generală la Liceul Teoretic Ioan Lupaş, 

Sălişte, jud. Sibiu 

 

2012, 2014 – participare la Conferinta Naţionala de Pregătire 

Profesională a Avocaţilor de la Sibiu 

 

Decembrie 2010 – participare la Conferinţa „Mica reformă pe 

larg. Explicaţii şi probleme” Bucureşti, 

 

Limba maternă 

 

Româna  

 

 

Limbi străine cunoscute 

 

Limba franceză: citit, vorbit, scris – foarte bine 

  

Limba engleză: citit, vorbit, scris – bine 

 

Limba spaniolă: vorbit - mediu 

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice 

 

Literatură, muzică, dans. 

 

 

Aptitudini şi competenţe sociale 

 

- Aptitudini de comunicare: am demonstrat aceste aptitudini în 

profesia de avocat, iar in timpul studiilor prin participarea la 

diversele concursuri, sesiuni de comunicări ale studenţilor şi 

elevilor (în timpul liceului, facultăţii şi masteratului).  

-  Colaborare, lucru în echipă: în cursul anilor de facultate am 

participat la concursuri în echipă, iar ulterior, în profesia de 

avocat lucrez într-o societate civilă profesională de avocaţi, 

unde e nevoie de colaborare cu toti membrii.  

                                                            



 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice: 

 

Abilităţi de planificare şi organizare, de coordonare şi 

prezentare a activităţiilor, gândire analitică, de rezolvare a 

problemelor (membră în comitetul de organizare a 

Conferintelor Naţionale de Pregătire Profesională a Avocaţilor 

de la Sibiu, în anul 2014 şi 2012, m-am implicat în 

organizarea diferitelor baluri, întâlniri ale studenţilor şi 

festivaluri studenţeşti). 

    - Hotărâre, determinare, siguranţă de sine, capacitatea  de a 

lua decizii pe loc, creativitate, integritate, motivare, entuziasm 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

 

 

Abilităţi de lucru cu computerul: 

- programul Windows; 

- Word, Power Point, motoare de căutare Internet, e-mail 
 

   

                       

  

 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

  

 

Premii obţinute: 

Premiul I la Hexagonul Facultăţilor de Drept  - 

Bucureşti, 2006 - drept penal  

 

 


