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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Onișor Amelia-Raluca  
Adresa(e)  

Mobil   
E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii  

Sex femeiesc  
  

Experiență profesională 
Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi si responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 

 
11.07.2018 → 
Formator colaborator la disciplina „Cooperare judiciară în materie civilă” 
Activităţi didactice 
 
Şcoala Naţională de Grefieri 
st. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, Bucureşti 
 
 
01/01/2018 → 
Judecător 
soluţionarea acţiunilor de drept administrativ și fiscal date în competenţa curții de apel, potrivit legii 
procesuale civile 
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de contencios administrativ și fiscal 
Splaiul Independenței nr. 5, Bucureşti 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 

Perioada 

01/07/2013 – 31/12/2017 
Judecător 
soluţionarea acţiunilor civile date în competenţa tribunalului, potrivit legii procesuale civile 
Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă 
Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030823 
Justiţie 
 
 
 
01/04/2011 – 30/06/2013  

Funcţia sau postul ocupat Judecător 
Activităţi si responsabilităţi principale - soluţionarea acţiunilor civile, comerciale, de contencios administrativ şi a propunerilor privind luarea 

şi prelungirea măsurilor preventive în cursul urmăririi penale 
Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Piatra Neamţ 

Mihai Eminescu nr. 30, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Justiţie 
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Perioada 15/03/2010 - 31/03/2011  
Funcţia sau postul ocupat Jurist lingvist - administrator in drept 

Activităţi si responsabilităţi principale - traducere de texte juridice ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi ale Tribunalului Uniunii 
Europene, opinii ale Avocaţilor Generali etc.) în limba româna din limbile fraceză, engleză şi 
spaniolă; 
- revizuire de texte juridice ale Curții traduse în limba română din limba engleză; 
- colaborare pentru constituirea unui fișier terminologic pentru uzul intern al juriștilor lingviști prin 
adăugarea unui număr de peste1.600 termeni cu echivalent în engleză și franceză și exemple în 
contexte; 
- colaborare pentru constituirea unui fișier denumit "Breaking News"  cuprinzând recomandări 
referitoare la stil, reguli de ortografie, morfologie, punctuație, sintaxă etc. cu aplicabilitate în traducerile 
documentelor Curții; 
- traducerea din limba franceză în limba română, cu verificarea corespondențelor în limba engleză, a 
planului sistematic de structurare a jurisprudenței ulterioară Tratatului de la Lisabona disponibil pe 
website-ul CJUE la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/; 
 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
bd. Konrad Adenauer, L-2925 Luxemburg (Luxemburg) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Justiţie 
  

Perioada 15/02/2010 - 15/03/2010  
Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Activităţi si responsabilităţi principale - soluţionarea acţiunilor civile, comerciale, de contencios administrativ şi a propunerilor privind luarea 
şi prelungirea măsurilor preventive în cursul urmăririi penale 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Piatra Neamţ 
Mihai Eminescu nr. 30, Piatra Neamţ (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Justiţie 
  

Perioada 01/08/2008 - 14/02/2010  
Funcţia sau postul ocupat Judecător stagiar 

Activităţi si responsabilităţi principale - soluţionarea acţiunilor civile şi penale prevăzute la articolul 23 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor. 
- prezentarea în cadrul adunărilor generale instanţei a jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, relevante pentru activitatea desfăşurată 
de magistraţii români. 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Brăila 
Calea Călăraşilor nr. 47, Brăila (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Justitie 
  

Perioada 01/10/2006 - 31/07/2008  
Funcţia sau postul ocupat Auditor de justiţie 

Activităţi si responsabilităţi principale Formare iniţială în vederea pregătirii pentru exercitarea funcţiei de magistrat, activitate care a constat 
în formare teoretică şi practică, stagii de practică la instanţe şi parchete, precum şi la alte instituţii 
publice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional al Magistraturii 
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 53, sector 3, Bucureşti (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Justiţie 
  

Perioada 01/12/2005 - 30/09/2006  
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi si responsabilităţi principale Consiliere juridică în domeniul dreptului comercial, al dreptului civil şi al dreptului internaţional privat, 
redactare, verificare şi supervizarea contractelor şi actelor juridice încheiate de societate, precum şi 
reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti. 

Numele şi adresa angajatorului Ultra Pro Computers  
(România) 
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Perioada 01/10/2005 - 15/11/2005  
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi si responsabilităţi principale Consiliere juridică în domeniul dreptului civil (îndeosebi în materia publicităţii imobiliare), dreptului 
comercial şi al dreptului internaţional privat, redactare, verificare şi supervizare a contractelor şi 
actelor juridice încheiate de terţi prin intermediul Biroului notarial, precum şi reprezentarea acestuia în 
faţa instanţelor judecătoreşti. 

Numele şi adresa angajatorului Biroul Notarial "Grigore Dan" 
strada Republicii nr. 277, bloc Z1, scara A, Bârlad (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii legale 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  
Calificarea 

 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
 
 

Perioada 

2013 - 2018 
doctorand în materia dreptului comercial, cu lucrarea „Fuziunea societăţilor în dreptul intern și 
european”, sub îndrumarea domnului profesor Stanciu D. Cărpenaru  
  
 
Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, București, Calea Văcărești nr. 185, 
040051 
 
2008 - 2010  

Calificarea/diploma obţinută Master drept european 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

drept comunitar/dreptul UE, drept constituţional comparat, Convenţia europeana pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, drept financiar european 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Drept 
Bulevardul Carol I nr.11, 700506 Iaşi (România) 

  

Perioada 1999 - 2003  
Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea drept 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Drept 
Bulevardul Carol I nr.11, 700506 (România) 
 
 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
 
 

  

 
 
 

Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleză  C2  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C2  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C2  Utilizator 
experimentat  

Franceză  C2  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C2  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C2  Utilizator 
experimentat  
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Spaniolă / Castiliană  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  B2  Utilizator 
independent  B2  Utilizator 

independent  C1  Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
 
 
Certificat Toefl pentru limba engleză – punctaj IBT 107 
Certificat emis de CJUE Luxemburg pentru limba spaniolă, B1,  februarie 2011 
Certificat emis de Speak Easy Barcelona pentru limba spaniolă, B2, august 2012 

  

  

Informaţii suplimentare Membru (fellow) în cadrul European Law Institute (Schottenring 14, 1010 Vienna, 
Austria)-Organizatie nonprofit independenta instituita pentru a initia, a conduce si a facilita cercetarea, 
a face recomandari si a oferi sustinere practica in domeniul dezvoltarii juridice europene. 

 
Publicaţii:  
1. Lex ET Scientia Int'l J. 5 (2016) - „Legal Consequences of Mergers and Acquisitions” 
2. Chalenges of the Knowledge Society, 2016 , „Legal Consequences of Mergers and Acquisitions” 
3. Chalenges of the Knowledge Society, 2015, „Transformation of Companies form the Perspective 

of Law No. 31/1990” 
4. Curierul Judiciar nr. 10/2014 – ”Efectele modificării societăţii conform Legii nr. 31/1990” 
5. Curierul Judiciar nr. 9/2014 – „Analiza condițiilor generale pentru modificarea societăţii în 

reglementarea Legii nr. 31/1990 
6. Medierea, tehnică şi artă nr. 18/2012, „Aspecte introductive privind obligativitatea medierii în 

litigiile transfrontaliere. Introduction on mandatory mediation in cross-border litigations” (bilingv) 
7. Revista română de drept comunitar nr. 1/2010, „Principii generale privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială în lumina Regulamentului 883/2004” 
8. Themis nr. 3/2008, „Insolvenţa transfrontalieră” (coautor) 

 
 
Participări la competiţii internaţionale, seminarii şi stagii: 
- Concursul Internaţional al Şcolilor de Magistratură Themis, Lisabona, septembrie 2007, 
membru al echipei române, obţinând premiul special al juriului pentru calitatea conţinutului lucrării 
scrise, pentru prezentarea orală şi pentru dezbateri, la secţiunea "Cooperare internaţională în materie 
civilă", tema "Cross-Border Insolvency"; 
- European Judicial Exchanges 2008, “Coopération civile et entraide pénale dans l’espace judiciaire 
européen, pratiqués judiciaires comparées”, École nationale de la magistrature, Bordeaux, aprilie 
2008; 
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Luxemburg, 15 septembrie – 14 decembrie 2008, stagiu 
remunerat în cadrul Unităţii române de traduceri, al Serviciului de cercetare şi documentare şi 
Cabinetului de Judecător Camelia Toader; 
- Academy of European Law, Trier, mai 2009, participare la “The EU Anti-discrimination Directives 
Seminar for the Judiciary”; 
- European Judicial Network, Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, iunie 2009, participare la 
“Cybercrime Seminar for Judges”; 
- International Institute for Human Rights „Rene Cassin”, Strasbourg, 3 iulie- 31 iulie 2009, 
participare la Şcoala de vară “The 40th Annual Study Session- Detention and International Human 
Rights Law” – certificat de absolvire; 
- OECD-Hungary Regional Centre for Competition in Budapest, Budapesta, februarie 2010, 
participare la seminarul “Private Enforcement of EU State Aid Rules before National Courts”; 
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Luxemburg, aprilie 2010- iunie 2010, cursuri specializate 
pentru angajaţi de pregătire pentru utilizarea resurselor de documentare şi cercetare ale Uniunii 
Europene; 
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Luxemburg, aprilie 2010- martie 2011, cursuri de spaniolă 
juridică, atestat;  
- Academy of European Law, Londra, octombrie 2010, participare la seria de conferinţe “Fighting 
Cybercrime, Cooperation between law enforcement agencies and the internet industry”; 
- Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, octombrie 2011, participare la seminarul cu tema 
“Judicial Co-operation throughout Legal English”; 
- Judicial Studies Committee, St. Andrews, ianuarie 2012, participare în calitate de invitat la 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Judicial Skills Course, cursuri pentru judecători ai Supreme Court of Scotland; 
- Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, mai 2012, participare la seminarul „Interim Relief in 
Environmental Matters in EU; 
- Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 21-22 septembrie 2012, participare la Conferinţa 
Reţeaua naţinală de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene; 
- European Judicial Network, Programa de Intercambio de Autoridades Judiciales 2012 en España, 
Juzgado Mercantil núm. 2 de Murcia, España, 22 octombrie-2 noiembrie 2012; 
- Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 23-24 mai 2013, participare la conferinţa organizată 
de Reţeaua naţinală de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene; 
- Oberlandesgericht Wien (Curtea de Apel din Viena),13 martie 2014, Viena, participare la 
conferința Financial Instruments-Stocks, Swaps Co.; 
- Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 24-25 septembrie 2018, participare la seminarul 
„Law & Markets”; 
- Şcoala Naţională de Grefieri, Bârlad, 16-17 octombrie 2018, susţinere seminar (formator) cu tema 
„Cooperare judiciară în materie civilă”, proiectul POCA; 
- Şcoala Naţională de Grefieri, Sovata, 1-2 noiembrie 2018, susţinere seminar (formator) cu tema 
„Cooperare judiciară în materie civilă”, proiectul POCA; 
- Şcoala Naţională de Grefieri, Cheia, 14-15 noimebrie 2018, susţinere (formator) seminar cu tema 
„Cooperare judiciară în materie civilă”, proiectul POCA 
 
 
 
 
 

 


