
 
Curriculum vitae 

Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume SARKIS IONICA
Adresă(e) Constanta, str. Dumbraveni, nr. 68, jud. Constanta

Telefon(oane) 0745544400

E-mail(uri) bejsarkis@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 15.03.1978

Sex feminin

Domeniul ocupaţional Studii de doctorat

Experienţa profesională

02.07.2009 - prezent   Executor judecatoresc cf. O.M.J. 1816/C/02.07.2009
  Purtator de cuvant al  Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea  de  Apel 
Constanta
  Membru in Comisia  de disciplina  a  Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de  
Apel Constanta 

Activităţi şi responsabilităţi principale punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; 

notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; 

comunicarea actelor de procedura; 

recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante; 

aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca; 

constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila; 

intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea 

sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila; 

intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, 

dups caz; 

orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.
Numele şi adresa angajatorului   Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Constanta

Str. Grivitei, nr. 18, Constanta, www.cejconstanta.ro
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic
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01.12.2006 – 30.06.2009

                   Numele si adresa angajatorului
  

 Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

09.2002 – 11.2006

Numele si adresa angajatorului
     

 Tipul activităţii sau sectorul  de 
activitate

                                 09.2002 – 11.2006

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate

10.2000 – 09.2002

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate

09.1999 – 06.2000

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate

Educaţie şi formare

 Inspector de penitenciar - ofiter principal 
 Purtator de cuvant al Penitenciarului Spital Poarta Alba
 Penitenciarul Spital Poarta Alba
Loc. Poarta Alba, str. Coloniilor, nr. 3, Jud. Constanta,  http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-
poarta-  alba

  juridic

 
 Consilier juridic
 Consulatul Onorific al Republicii Libaneze la Constanta
 B-dul Mamaia, nr. 130, Jud. Constanta
 juridic

 
 Director compartiment juridic
 Betina M – Hotel Palm Beach Mamaia,  http://www.palmbeachhotelmamaia.ro/
 juridic

 Consilier juridic
 S.C. Metachim S.A. Constanta
 Constanta, Sos. Mangaliei, corp B, nr. 74, jud. Constanta,  http://www.metachim.ro/
  juridic

 Cadru didactic – corespondenta comerciala
 Grup Scolar Cooperatist  Constanta
 Str. Caraiman, nr. 1, jud. Constanta
 invatamant

10.2005 – 06.2006 Studii universitare de masterat – Drept maritim si portuar 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

10.1996 – 06.2000
   Calificarea/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant  
/furnizorul de formare

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala

                           09.1992 – 06.1996
           Calificarea/ diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant
                / furnizorul de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau   

internationala

ISCED 7 

 Studii universitare de licenta – Stiinte juridice
 Diploma de licenta
 Universitatea Andrei Saguna Constanta, Facultatea de Drept

  ISCED 6

 Studii liceale
 Diploma de bacalaureat
 Grup Scolar Cooperatist Constanta

 ISCED 3

Pagina / - Curriculum vitae 
Ionela Sarkis 

http://www.metachim.ro/
http://www.palmbeachhotelmamaia.ro/
http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-poarta-%20%20alba
http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-poarta-%20%20alba


Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleza C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat

Limba franceza B1 independent B1 independent B1 independent B1 independent B1 independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Adaptare rapidă la noi medii de lucru;
 Bună capacitate analitică si de sinteza;
 Fire dinamică, sociabilă și muncitoare;
 

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

 Excelente abilităţi de conducere, coordonare și de mobilizare – obţinute în urma organizării si
formarii eficiente a   unei echipe de oameni în domeniile in care am activat;

 Autosuficiență și economie a resurselor disponibile, cât și un timp scurt de răspuns;
 Capacitate excelentă de a gestiona documente și informații, cât și de a sintetiza materialele
de lucru și de a le ordona;

 Structurarea muncii in functie de criteria și priorități și administrarea resurselor existente;
 Cunoștiințe temeinice în lucrul cu textele juridice, întocmirea aparatului critic specific și a sinte-
zelor.

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta in organizarea, conducerea si dezvoltarea in mediul privat;
Experienta si intelegerea sistemului juridic din Romania

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Alte competenţe, cursuri,   
calificari

                                             07.1996

                                        28.09.2005

 Atestat in meseria de contabil statistician
 Grup Scolar Cooperatist Constanta
 Brevet de Turism – manager in activitatea de turism
 Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Romania
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Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea
de probleme

Utilizator
experimentat 

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent 

Utilizator
experimentat

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 

bună stăpânire a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
prezentări)  - Windows XP,  Windows 7,  Windows 8,  Microsoft  Office  2007  (  Word,  Excel,
PowerPoint, Access); utilizator experimentat program Zenic Executor.



                                      09.09.2007
                                        
                                        10.08.2008
                                            
                                        07.04.2009
 
                        Permis(e) de 

conducere

 Certificat de absolvire Management juridic
 S.C. Gam Pro Expert S.R.L. Bucuresti
Certificat de absolvire Managementul Comunicarii si Relatiilor Publice
 S.C. Gam Pro Expert S.R.L. Bucuresti
 Curs de Formare Mediatori
 Asociatia Pro Medierea

Categoria B
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