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Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon fix
Telefon mobil
Fax
e-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Serie, număr CI
CNP
Stare civilă
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

NICOLAU MARIUS IONEL
Ap. 4 Nr. 57, Str. Rahovei, Sibiu, Jud. Sibiu, România
0369/430138
0745/136360
------mariusnicolau@yahoo.com
român
25.02.1978
SB 742694
1780225323921
căsătorit
01.01.2018 – prezent; JUDECĂTOR
Tribunalul Hunedoara – Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal
Atribuţii jurisdicţionale: de a soluţiona cauzele aflate în competenţa
de judecată a Tribunalului Hunedoara- Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi FiscalJudecătoriei Sibiu.
Atribuţii administrative: acelea care, potrivit legii, vizează buna
desfăşurare a activităţii administrative a instanţei . Responsabil practică
casare
01.12.2016 – 31.12.2017; JUDECĂTOR
Judecătoria Sibiu
Atribuţii jurisdicţionale: de a soluţiona cauzele aflate în competenţa
de judecată a Judecătoriei Sibiu.
Atribuţii administrative: acelea care, potrivit legii, vizează buna
desfăşurare a activităţii administrative a instanţei . Responsabil practică
neunitară în materie civilă
15.06.2015 – 31.11.2016; JUDECĂTOR
Judecătoria Alba Iulia
Atribuţii jurisdicţionale: de a soluţiona cauzele aflate în competenţa
de judecată a Judecătoriei Alba Iulia.
Atribuţii administrative: acelea care, potrivit legii, vizează buna
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desfăşurare a activităţii administrative a instanţei . Responsabil
departamentul executări civile
2012 – 2015; JUDECĂTOR
Judecătoria Dorohoi, jud. Botosani
Atribuţii jurisdicţionale: de a soluţiona cauzele aflate în competenţa
de judecată a Judecătoriei Dorohoi.
Atribuţii administrative: acelea care, potrivit legii, vizează buna
desfăşurare a activităţii administrative a instanţei. Responsabil practică
neunitară în materie civilă. Responsabil departamentul executări civile.
Responsabil formare profesională grefieri
2004 – 2011; CONSILIER JURIDIC
S.C. Moara Cibin S.A. cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70
Consilier juridic
Întocmire de contracte dobândire imobile, instalatii, utilaje, materii
prime; vânzăre utilaje, imobile, produse finite; angajăre credite și constituire
garanții; închirieri bunuri mobile și imobile;
Întocmire materiale informative și hotărâri CA și AGA;
Întocmire și avizare proiecte de hotărâri, regulamente, ordine,
instrucțiuni;
Pornire acțiuni în justiție sau organe arbitrare, exercitarea căilor de
atac și a celor de ducere la îndeplinire a hotărârilor judecătorești.
2003 – 2011; CONSILIER JURIDIC
S.C. Amylon S.A. cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70
Consilier juridic
Întocmire de contracte dobândire imobile, instalatii, utilaje, materii
prime; vânzăre utilaje, imobile, produse finite; angajăre credite și constituire
garanții; închirieri bunuri mobile și imobile;
Întocmire materiale informative și hotărâri CA și AGA;
Întocmire și avizare proiecte de hotărâri, regulamente, ordine,
instrucțiuni;
2005 – 2011; CONSILIER JURIDIC
S.C. EXTRA SIB S.A. cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70
Consilier juridic
Întocmire de contracte dobândire imobile, instalatii, utilaje, materii
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prime; vânzăre utilaje, imobile, produse finite; angajăre credite și constituire
garanții; închirieri bunuri mobile și imobile;
Întocmire materiale informative și hotărâri CA și AGA;
Întocmire și avizare proiecte de hotărâri, regulamente, ordine,
instrucțiuni;
Pornire acțiuni în justiție sau organe arbitrare, exercitarea căilor de
atac și a celor de ducere la îndeplinire a hotărârilor judecătorești.
2002 – 2004; JURISCONSULT
S.C. Moara Cibin S.A. cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70
Jurisconsult
Întocmire de contracte dobândire imobile, instalatii, utilaje, materii
prime; vânzăre utilaje, imobile, produse finite; angajăre credite și constituire
garanții; închirieri bunuri mobile și imobile;
Întocmire materiale informative și hotărâri CA și AGA;
Întocmire și avizare proiecte de hotărâri, regulamente, ordine,
instrucțiuni;
Pornire acțiuni în justiție sau organe arbitrare, exercitarea căilor de
atac și a celor de ducere la îndeplinire a hotărârilor judecătorești.
2000 – 2002; FUNCȚIONAR PRINCIPAL
S.C. Moara Cibin S.A. cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70
Funcționar principal
Întocmire de contracte dobândire imobile, instalatii, utilaje, materii
prime; vânzăre utilaje, imobile, produse finite; angajăre credite și constituire
garanții; închirieri bunuri mobile și imobile;
Întocmire materiale informative și hotărâri CA și AGA;
Întocmire și avizare proiecte de hotărâri, regulamente, ordine,
instrucțiuni;
2008 – 2011; Membru CA
S.C. Rommac Trade SRL cu sediul în Olteni, Str. Marin Preda nr. 78,
jud. Teleorman
Membru Consiliu de Administrație
Aprobare materiale informative și hotărâri CA;
2007 – 2008; Membru CA
S.C. Comcereal SA cu sediul în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70,
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Membru Consiliu de Administrație
Aprobare materiale informative și hotărâri CA;
2007 – 2008; Cenzor
S.C. Panmed SA cu sediul în Mediaş,
Membru Comisia de cenzori
Verificarea gestiunii societăţii;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

APTITUDUNI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Aptitudini şi competenţe
artistice
Aptitudini şi competenţe
sociale

2016 – prezent; doctorand Universitatea Lucian Blaga Sibiu, domeniul
drept
2015 - am absolvit cursurile master din cadrul Facultăţii de Drept Sibiu,
specializarea: Instituţii de drept privat român
2005 - am absolvit cursurile Facultăţii de Drept “Simion Bărnuţiu” Sibiu,
specializarea Științe juridice
2002- am absolvit cursurile Facultăţii de Drept “Simion Bărnuţiu” Sibiu,
specializarea Administraţie Publică
2000 – am absolvit cursurile Colegiului Universitar din cadrul Universităţii
“Lucian Blaga” Sibiu, specializarea Administraţie Publică Locală
1998 – Am absolvit Şcoala postliceală din cadrul Liceului Carol I,
specializarea technician proiectant în instalaţii
1996 – am absolvit Gr. Sc. Ind. De Constr. Mont. Şi Gosp. Com. Sibiu

Limba română
Limba engleză
– Citit
– Scris
– Vorbit

bine
bine
bine

Desenul şi literatura dobândite în cursul urmării formelor de
învăţământ liceal, postliceal și universitar.
Psihologia şi managementul personalului din subordine.
Planificarea de evenimente şi acţiuni în scopul socializării şi fidelizării
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personalului precum şi promovarea unui comportament pozitiv şi climat de
lucru benefic
Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Vastă experienţă în întocmirea de proiecte (Sapard, MAPDR), de
bugete de venituri şi cheltuieli precum şi în aplicarea acestora.

Permis de conducere

Posed permis de conducere categoria B

Articole

Opinii privind condiţiile pentru admisibilitatea ordonanţei președințiale
Opinions on conventional limitations of ownership
Opinii privind exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti în cazul decesului
unuia dintre părinţi

Conferinţe

Sesiunea anuală de comunicări științifice – “10 ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului
românesc” organizată de Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei
Rădulescu"- APRILIE 2017
Conferința doctoranzilor organizată de Universitatea Lucian Blaga Sibiu si
Universitatea Transilvania Brașov – IUNIE 2017
Sesiunea anuală de comunicări științifice – “Dreptul românesc la 100 de
ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe” organizată de Institutul de
Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" – APRILIE 2018

Sibiu
10.03.2019

Semnătură,

