
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informa ţii personale  

Nume / Prenume Nume Prenume HULPUȘ IOANA ALEXANDRA 
Adresa CALEA DUMBRAVII NR.96 

COD POSTAL 550324 
JUDETUL SIBIU 
 

 

Telefon 0745252829   

Fax  
 

E-mail ioana@hulpus.ro 
  

Cetăţenia romana 
 

  

Data naşterii 24.02.1981 
 

  

Sex feminin 
 

  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada  
2005-prezent, avocat în Baroul Sibiu, 
 
2012-prezent membru al Asociaţiei Club Sportiv „ECOSPORTTEAM” Sibiu ocupând 
funcţia de vicepreşedinte,  
 
2013-prezent,  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
 

Funcţia sau postul ocupat Avocat stagiar 2005-2007 în cadrul  Societăţii Civile de Avocaţi „Florescu și Tar şia” 
Avocat definitiv 2007-2008 în cadrul Societăţii Civile de Avocaţi „Florescu și Tar şia” 
Avocat definitiv 2008-prezent în cadrul Cabinetului de Avocat ”Hulpuș Ioana” 
2012- prezent, Vicepreşedinte al Asociaţiei Club Sportiv „ECOSPORTTEAM” Sibiu 
2013- prezent -Cadru didactic asociat  al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în 
cadrul Facultaţii de Ştiin ţe Economice Sibiu, respectiv Facultăţii de Ştiin ţe,  pe 
specializarea Management 
 ( -anul universitar 2013-2014 seminarul de Management strategic anul III 
specializarea Management, respectiv seminarul de Comportament Organizaţional anul 
II Management, 
- anul universitar 2014-2015 seminarul de Management general- anul I specializarea 
management,  
-anul universitar 2014-2015, respectiv 2015-2016 seminarul de Management şi 
Marketing în sport, respectiv Elemente economice specifice organizaţiilor sportive, 
anul III Specializarea SPM în cadrul Facultăţii de Ştiin ţe)  
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Consultații juridice, studiul dosarelor, asistarea clienților în fata instanței de judecată 
și a autoritaților statului. Formularea de cereri, acţiuni.  



Numele şi adresa angajatorului 2005-2008 Societatea Civilă de Avocaţi”Florescu şi Tar şia”, str.Banatului nr 8, Judetul 
Sibiu 
2008-prezent Cabinet de Avocat „Hulpuș Ioana”, str.Goethe nr.29, Judetul Sibiu 
2012-prezent Asociaţia Club Sportiv „ECOSPORTTEAM” Sibiu, Calea Dumbr ăvii 
nr.96 

Tipul activit ăţii sau sectorul de 
activitate 

Practicarea avocaturii în domenii variate de drept, în special Dr.Penal şi Comercial 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013-prezent, doctorand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de 
Ştiinte Economice, în specializarea Management  
 
2000-2004 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept”Simion Barnuţiu” 
, studii universitare de licenţă 
 
1996-2000 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu 
 
 

 
 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Ştiinte Juridice 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Studii juridice (Drept civil, drept penal, procedură civilă, procedură penală, dreptul 
familiei, dreptul comercial,dreptul comunitar, dreptul muncii). 
Studii economice ( cursuri avansate  absolvite în cadrul programului 
doctoral:economie avansată, finanţe,management general,  managementul resurselor 
umane, metode şi tehnici de cercetare ştiin ţifică) 

Numele şi tipul institu ţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnu țiu” respectiv 
Facultatea de Ştiin ţe Economice 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii universitare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) str ăină(e) cunoscute Limba Engleză 
 

   Limba Franceza 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilit ăţi de 
ascultare 

Abilit ăţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba Engleza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba Franceza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

elementar B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilit ăţi sociale  Capacitate de argumentare, ascultator atent, bună cooperare cu instanţele de judecată 
,spirit creativ, usurin ţă în adaptare în diferite medii sociale, abilităţi de comunicare şi 
negociere, managementul conflictelor,   
 
 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă, capacitate de motivarea a colaboratorilor, experiență bună în 
managementul de proiect, aptitudini organizatorice şi de conducere urmare a 
experienţei dobândite ca vicepreşedinte al Asociaţiei Club Sportiv 
„ECOSPORTTEAM”  
 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 
 
 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoştin ţe în utilizarea limbajelor de programare: Word, Excel,Power Point. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Creativitate, diploma de make-up artist în urma cursului Christine Valmy 
 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Elaborarea de lucrări ştiin ţifice, 17 articole ştiin ţifice publicate, majoritatea indexate 
BDI  

 

Hobby:design interior, baschet, muzica, literatură 
 
 

  

Permis de conducere Categoria B 
 
 

  

Informa ţii suplimentare  
 
 
 

  

Anexe  

 
 


