
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume CETEAN-VOICULESCU LAURA 

Adresă(e) Alba Iulia, Iosif Sârbu nr. 6 Alba Iulia 
Telefon(oane) - Mobil: - 

Fax(uri)  
E-mail(uri) lauravoiculescu@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
Data naşterii 17.09.1975 

Sex feminin 
Locul de vizat /  

Domeniul ocupaţional 
Juridic 

Experienţa profesională  
Perioada 1. Învăţământ preuniversitar 

 În perioada 1995 – 1997 învăţător, respectiv învăţător itinerant la Şcoala Ajutătoare Alba Iulia, 
după care am obţinut examenul de definitivat în învăţământ. Începând cu anul 1997 am fost membră a 
asociaţiei "Sprijiniţi copii", filiala Alba Iulia şi am lucrat cu copii cu handicap -  sindromul Down. În primăvara 
anului 1999 am participat la un curs de perfecţionare în Danemarca, primind un atestat de competenţă în 
domeniul democraţiei şi învăţământului. 

 2. Învăţământ universitar 
În perioada octombrie 1999 – aprilie 2000, preparator universitar suplinitor la Facultatea de 

Ştiinţe, specializarea drept, a Universităţii "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, disciplina Drept 
comercial; 

În perioada aprilie 2000 – februarie 2002, preparator universitar doctorand titular la Facultatea 
de Ştiinţe, specializarea drept, a Universităţii "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, disciplina 
Drept comercial, Dreptul afacerilor; 

În perioada februarie 2002 – 2007, asistent universitar doctorand titular la Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Sociale, specializarea drept, a Universităţii "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 
disciplinele Drept comercial, Dreptul afacerilor, Dreptul familiei, Didactica disciplinelor 
juridice, Dreptul comerţului internaţional, Introducere în dreptul asistenţei sociale; 

Începând cu luna februarie a anului 2007, lector universitar doctorand, titular la catedra de Drept 
a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale; 

Începând din septembrie, lector universitar doctor la aceea�i catedră a Universită�ii; 
Începând cu martie 2012, Membru al Senatului Universită�ii �i Director Departament de 

�tiin�e Juridice �i Administrative. 
3. Stagii de pregătire în ţară şi străinătate 

Stagiu de pregătire în Danemarca, perioada 27 martie – 9 aprilie 2000 cu tema Dezvoltare 
economică, în învăţământ şi democraţie; 

Bursă de Studiu Italia, Alessandria-Piemont, în perioada 1 iunie 2005 – 15 iulie 2005, pentru 
cunoaşterea sistemului economic italian şi cunoaşterea sistemului legislativ italian in 
domeniul dreptului comercial şi al muncii; 

Certificat de absolvire a programului de inițiere, perfecționare și specializare cu durata de 200 
ore pentru formator, cod COR 241205 cu nota 10, perioada 26 noiembrie-31 ianuarie 2012. 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament �tiin�e Juridice �i Administrative, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, din cadrul 
Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, lector universitar doctor la acest departament 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activită� idactice in domeniile: Dreptul familiei, Legisla�ie �colară, Didactica disciplinelor juridice �i 
administrative, Drept interna�ional privat, Drept și legislație în asisten�ă socială, Protec�ia europeană a 
drtepturilor omului, Drepturile omului �i strategii antidisciminatorii; activităţi de management universitar, 
activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, nr. 11 – 13 510009 Alba Iulia 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educatie 

Educaţie şi formare  



 1. Studii preuniversitare 
 Colegiul Pedagogic "Gheorghe Şincai", Blaj, secţia Învăţătoare, absolvit cu examen de Bacalaureat 
în 1995. 
  În anul 1997 am susţinut şi obţinut examenul de definitivat în învăţământ la Colegiul Pedagogic 
"Gheorghe Şincai" Blaj. 

 2. Studii universitare 
A. Licenţiată în Ştiinţe Juridice – Drept, Absolventă Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

Licen�iată Facultatea „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, sesiunea iunie - iulie 1999;  
B. Licenţiată în Ştiinţe Sociale - Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, sesiunea iunie – iulie 2002; 
 3. Studii postuniversitare 

Doctorat 
Admitere doctorat în cadrul Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, 

sub coordonarea domnului profesor universitar doctor IOAN LEŞ,  
tema tezei de doctorat fiind „Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale”, octombrie 
2001; 

Examen la disciplina Drept comercial, calificativul bine, februarie 2002; 
Examen la disciplina Drept internaţional privat, calificativul foarte bine, octombrie 2002; 
Examen la disciplina Drept procesual civil, calificativul foarte bine, februarie 2003; 
Referat cu tema Competenţa materială de soluţionare a litigiilor comerciale, calificativul foarte 

bine, susţinut în octombrie 2003; 
Referat cu tema Procedura prealabilă de conciliere în materie comercială, calificativul foarte 

bine, susţinut în aprilie 2004; 
Referat cu tema Probele în materie comercială, calificativul foarte bine, susţinut în octombrie 

2004; 
Sus�inere publică a tezei de doctorat 7 mai 2007. 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceză: scris/vorbit – vocabular de bază; 
Limba engleză: scris/vorbit – vocabularul de bază şi vocabular juridic, după ultimele standarde 

oral B 2 2 �i scris B 1 2; 
Limba italiană: scris/vorbit – vocabular de bază; 

Competenţe şi abilităţi sociale Munca in echipa, comunicare 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de comunicare şi de lucru în echipă şi cu publicul în desfăşurarea activităţii  
Aptitudini şi competenţe organizatorice  

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 

- 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 

Personal computer: Word, Excel, Internet, Power Point �.a.m.d.; 
 

 
Competenţe şi aptitudini artistice 

 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

Căsătorită, doi copii: Eva, 12 ani, Radu, 10 ani; 
Membru sau trainer în proiecte �i granturi; 
Politică: nu am activat şi nu activez în nici un partid politic; 
Abilită�i comunicare �i muncă în echipă dovedite în cadrul celor două func�ii exercitate în 

cadrul Universită�ii: membru al Senatului �i Director Departamentul de �tiin�e Juridice 
�i Administrative. 

 
Permis(e) de conducere Categoria B 

  



Informaţii suplimentare Activitate de cercetare 

1. Redactor de drept, membru în colegii editoriale, comitete �tiin�ifice sau referent 
Membru în colectivul de redacţie al revistei Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudenţia, 
numerele 2-23. 
Membru în Comitetul �tiin�ific al aceleia�i reviste, numărul 10/2007, 11/1008, 12/2009, 13/2010, 
14/2011, 15/2012 �i 16/2013, 17/2014, 18/2015, 19/2016, 20/2017,  21/2018, 22/2019, 23/2020. 
Membru în comitetul �tiin�ific interna�ional al Editurii Lumen, Ia�i, începând cu 10.07.2012, în calitate 
de /consultant �tiin�ific, îndeosebi în cadrul publica�iilor: 

- Revista Românească pentru Educa�ie Multidimensională 
- Postmodern openings, 

în calitate de expert �tiin�ific în cadrul conferin�elor na�ionale �i interna�ionale pe care Centrul de 
Cercetări Socio-Umane Lumen �i Editura Lumen le organizează, în special la Conferin�a ��tiin�ifică 
Interna�ională Logos, Universality, mentality, Education, Novelty �i Lumen International Conference for 
Young Researchers; 
�i în calitate de consultant în ceea ce prive�te programele editoriale �i manifestările �tiin�ifice pe care 
Editura Lumen le organizează. 
 Membru fondator Asocia�ia profesională ”Jus Alba”. 
Membru comitetul �tiin�ific �i de organizare al Conferintei Interna�ionale ”Eficien�a normelor juridice, 
organizată de Universitatea cre�tină ”Dimitrie Cantemir”, Facultatea de drept, Cluj Napoca. 

 2. Publicaţii – peste 10 cărți, peste 50 articole. 
 


