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Informaţii personale  

Prenume / Nume  GEORGEANA VIOREL 

Naţionalitate Română 

  

 
 

Experienţă profesională 

 

Data 
Poziţia deţinută 

Numele şi adresa angajatorului 
                                            Data 

01-07.2016-prezent 
Judecător secţia a IV-a civila 
Tribunalul Bucureşti 

 
Aprilie 2015-Iunie 2016 

 Poziţia deţinută Preşedinte secţia civilă, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -atributii organizare sectie civilă, întâlniri practică neunitară la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti (si la întâlnirile semestriale de 
practică neunitară organizate la nivelul Curtii de Apel Bucuresti) 
-responsabil de formarea profesională continuă a judecătorilor 
-judecător specializat în materia minori şi familie (am soluţionat cauze complexe de minori şi familie, inclusiv litigii transfrontaliere) 

                 Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Domeniul de activitate  Juridic 

Data Iunie 2015–  Decembrie 2015 

Poziţia deţinută Vicepreşedinte Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -mi-am desfăşurat activitatea în cadrul secţiei civile, ca judecător specializat în materia minori şi familie 
-coordonare grefieri şi judecători completare certificate Regulamente europene (certificatele prevăzute de Regulamentul nr. 
2201/2003) 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 

Data Iulie 2014-iunie 2016 

Poziţia deţinută Judecător secţie civilă, specializată în materia minori şi familie 

Principalele activitţi şi responsabilităţi Martie 2015-Examen de promovare pe loc pentru obtinerea gradului profesional de tribunal (media promovării 9,85)-materia drept 
international privat 
  
      -specializată în cauze de minori și familie 
       -judecător delegat cu formarea profesională continuă a grefierilor 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Juridic 
 
 Iulie 2014-Septembrie 2019 coordonator de practică auditori justiție la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 
 

Data Ianuarie 2013 – Iulie 2014 

Poziţia deţinută Judecător secţie civilă, inclusiv cauze de minori şi familie 

Principalele activitţi şi responsabilităţi    -Judecător delegat cu formarea grefierilor (în acest sens am organizat concursul pentru definitivarea în funcţie a grefierilor 
debutanţi) 
       -Judecător delegat cu formarea iniţială a magistraţilor numiţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 la nivelul instanţei; 
        -Judecător delegat cu formarea judecătorilor stagiari la nivelul Judecătoriei Ploieşti; 
       -Judecător delegat cu practica de casare şi practica neunitară la nivelul Judecătoriei Ploieşti; 

 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 

Data   Iulie 2011-Decembrie 2013 

Poziţia deţinută Judecător stagiar 

       Principalele activităţi şi responsabilităţi -am soluţionat cauze de competenţa judecătorului stagiar, inclusiv cauze de minori şi familiei, precum pensii de întreţinere 
(inclusiv litigii transfrontaliere) 
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Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Mizil 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 

Data    Octombrie 2009-Iunie 2011 

Poziţia deţinută    Auditor de Justiţie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Medie examen absolvire-9.10 
- Stagiu de practică desfăşurat în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional al Magistraturii   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Juridic 

Educaţie şi formare  

 
Data 

Titlul calificării acordate 
Principalele aspecte acoperite 

Numele şi tipul organizaţiei unde se realizează 
educaţia şi formarea  

Nivelul în clasificaţia naţională şi internaţională 

    
   Septembrie 2013-prezent doctorat Universtatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, sub coord. Prof.Univ.Dr. Dragoș-Alexandru 
Sitaru 
Tema de doctorat propusă spre cercetare: 
 
“Recunoaşterea și executarea în România a hotărârilor judecătorești conform Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 și a 
Codului de Procedură Civilă român” 
 
-beneficiar burse POSDRU în perioada 01.04.2013-30.09.2015 (Program Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane) pentru elaborarea tezei de doctorat 
-parcurgere program ştiinţific formare în cadrul Proiectului POSDRU- "Egalitatea de gen, egalitatea de Sanse, nediscriminarea şi  
respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă si protecţia mediului" (iulie 2014)    
     
   Septembrie 2013- Decembrie 201 
 
Absolvire program de pregătire bazat pe studiile universitare avansate în cadrul anului I de doctorat 
Discipline studiate: 
 
Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene (The legal and Judicial System of the European Union)-în limba engleză 
Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi criminal (Droit international des droits de l’homme, 
humanitaire, des refugies et criminel)-în limba franceză 
Drept comparat- în limba franceză 
Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice-în limba franceză 
Didactica universitară a dreptului-în limba franceză  

 
Data 

Titlul calificării acordate 
Principalele aspecte acoperite 

Numele şi tipul organizaţiei unde se realizează 
educaţia şi formarea  

Nivelul în claificaţia naţională şi internaţională 

    
    2012-2013 
Diplomă de master 
Lucrare de disertaţie(prof. coordonator Marian Nicolae): „Nulitatea în Noul Cod Civil şi în Noul Cod de Procedură Civilă”- Conf. 
Univ. dr. Marian Nicolae, nota 10;  
Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti 
Juridic 

Data Octombrie 2005 – Iunie 2009 

Titlul calificării acordate    Diplomă de licenţă 

Principalele aspecte acoperite 
 

   Drept 
 

Numele şi tipul organizaţiei unde se realizează 
educaţia şi formarea  

 

Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificaţia naţională şi internaţională Studii universitare 

Data Octombrie 2004– Iunie 2008             

Titlul calificării acordate Licenţiat în filosofie, specializare Relaţii internaţionale şi studii europene 

Principalele aspecte acoperite 
 

Studii sociale şi umaniste 

Numele şi tipul organizaţiei unde se realizează 
educaţia şi formarea  

   Facultatea de Filosofie– Universitatea Bucureşti  

Nivelul în clasificaţia naţională şi internaţională Studii universitare 

 
Abilităţi personale şi competenţe 

 
Limba maternă 

 
româna 
 

Alte limbi  

Auto-evaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivelul european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  B2 Nivel independent C1 Nivel independent C1 Nivel autonom C1 Nivel autonom B2 Nivel independent 

   

  IELTS, Modulul General, nivelul global 7 (echivalentul C1 în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, 29.08.2013 

Franceză  B1 

 
 
 
 
 
 

B2 

      Nivel de bază  

B2 
 
 
 
 
 
 

B1 

Nivel independent 

B1 
 
 
 
 
 
 

B1 

Nivel de bază 

B1 
 
 
 
 
 
 

B2 

Nivel de bază 

B1 
 
 
 
 
 
 

B1 

Nivel de bază 

Italiana   

  
(*) Cadrul European Comun de referinţă pentru Limbi Străine  

 

Abilităţi sociale şi competenţă                -Competenţe instrumentale (capacitate de analiză şi de sinteză, capacitate de organizare şi planificare, autoritate şi integritate 

morală şi profesională, cunoştinţe de bază necesare profesiei de magistrat;  

         - Competenţe interpersonale (capacitate de autoevaluare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a face schimb de 

cunoştinţe, abilităţi interpersonale); 

          -Competenţe sistemice (abilităţi de negociere, capacitate de a transpune în practică cunoştinţele dobândite, capacitatea de a 

învăţa, deschidere pentru informaţii noi, argumente noi etc.);  

          -Spirit organizatoric, cultivat în şi încurajat de colectivele în care mi-am desfăşurat activitatea; management eficient al 

timpului, disciplină de sine şi abilitatea de a lucra sub presiune. 

 

 

Competenţe organizaţionale/manageriale  

Competenţe informatice   Competenţe informatice în: 
  Editare: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Adobe Acrobat;  
  Baze de date: Microsoft Excel, Microsoft Visio, Lex, EurLex, Sintact, Indaco, Lege 4; 
  Sisteme de operare P.C.: Windows XP, I-power,  PCLaw;   
  Reţelistică: HTML Script, Outlook Express, Lotus Notes. 

 

Carnet de conducere 

 
Categoria B  

Informaţii suplimentare  - premiul pentru cea mai bună prezentare orală, obţinut în cadrul Concursului de Referate CEDO, cu lucrarea „Interzicerea 
discriminării şi obligaţiile organelor de poliţie în lumina jurisprudenţei CEDO” susţinută la Institutul Naţional al Magistraturii, în data 
de 10.05.2010; 
  -stagiu de practică desfăşurat în limba engleza la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg, în cadrul Programului de 
schimb de magistrati intre statele europene, 27 septembrie 2010-01 octombrie 2010; 
  -premiul pentru cea mai bună lucrare scrisă la concursul Şcolilor de magistratură Themis, în limba engleză – „Evidence and proofs 
from the perspective of the European Court of Human Rights” (autori: C. Drăguşin, R. Lăţea, G. Viorel), semifinală desfăşurată la 
Roma, în octombrie 2010. 
  -participare la seminarul de formare continuă organizat de Institutul Naţional al Magistraturii intitulat „Noul cod civil”, Păuleşti, 
septembrie 2011 
  -participare la seminarul de formare continuă, Drept UE, Noutăţi aduse de Tratatul de la Lisabona, Bucureşti, 28-29 iunie 2012 
  -participare la Conferinţa organizată de Institutul Naţional poentru pregătirea şi perfecţionarea avocaţilor, Înţelegerea şi aplicarea 
Noului Cod de procedură civilă, 6-7 iulie 2012 
  -Conferinţa „Probleme dificilă de procedură civilă”, organizată de www.juridice.ro, Universitatea Româno-Amerciană, Bucureşti, 8-
9 februarie 2013; 
  - stagiu de practică desfăşurat în limba engleza la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, la Luxembourg, în cadrul 
Programului de schimb de magistrati intre statele europene, 27-28 septembrie 2012; 
-stagiu de practică la Curtea de Appel din Lisabona-septembrie 2019 
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 Publicaţii şi conferinţe 

Opere ştiinţifice & Articole publicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTOR LA CONFERINŢE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE ŞTIINŢIFICE 

2016 
Legislaţia privind taxele judiciare de timbru, Soluţii. Argumente. Explicaţii, Ed. CH BECK, 2016, 944 pagini, în coautorat 
2013 
Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii si explicaţii, vol. I, Ed. C.H. Beck, 2012, 619 pagini, în 
coautorat.      
 
STUDII ŞI ARTICOLE PUBLICATE 

A) ANUL 2015 

1. Regulamentul nr. 1215/2012. Radiografie asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie civilă, în CJ nr. 
6/2015, septembrie 2015 
 

B) ANUL 2014 

1.Noi realităţi procesuale în procedura de judecată. Unele modificări ale NCPC aduse prin intermediul Legii nr. 138/2014, 
articol în coautorat, disponibil pe site-ul www.juridice.ro 

2.Unele considerații cu privire la recunoașterea și executarea hotărârilor străine în lumina Regulamentului nr. 44/2001 și 
a noului Cod de procedură civilă, lucrare prezentată la sesiunea de comunicări științifice Institutul de Cercetări Juridice 
Acad. Andrei Rădulescu, Doctrina românescă între tradiție și reformă, București, martie 2014, cuprinsă în volumul 
Sesiunii de comunicări 2014  

3.Regulamentul (CE) 44/2001- Către eliminarea oricărui control în calea recunoașterii și executării hotărârilor?”- lucrare 
prezentată la Conferința internațională cercetătorilor doctoranzi și postdoctoranzi beneficiari de burse POSDRU- 
organizată la Craiova, 12-13 septembrie 2014, cuprinsă în volumul Conferinţei, Joint International Conference of Doctoral 
and Post Doctoral Researchers Conference, vol. III-Doctoral Research within Social and Humanistic Sciences, p. 356-
365 

C) ANUL 2013 

1.Cerere de reexaminare a încheierii pronunţate asupra cererii de ajutor public judiciar. Completarea hotărârii vs. 
îndreptarea hotărârii. Posibilitatea acordării ajutorului public judiciar sub forma cauţiunii. Înaintarea încheierii pronunţate 
asupra cererii către Administraţia Finanţelor Publice. Comunicarea hotărârii în baza rolului activ al instanţei, în RDC, nr. 
11/2013, în coautorat, p. 24-35; 

2. Cuantumul excesiv al cauţiunii-motiv de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii ori, după caz, a diminuării 
cuantumului acesteia, în coautorat, Dreptul, nr. 11/2013 

3.Cauza C-287/2011 P. Comisia Europeană vs. Aalberts Industries şi alţii. Concluziile A.G., disponibil pe site-ul 
www.juridice.ro, 04.03.2013, în coautorat; 

4.În sfârşit...NCPC, disponibil pe site-ul www.juridice.ro, 15.02.2013, în coautorat; 

5.Neconstituţionalitatea suprimării căii de atac unice, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2013, în coautorat, p. 186-
197. 

                 D) ANUL 2012 

1. Principiul contradictorialităţii, disponibil pe www.juridice.ro, 21.12.2012, în coautorat; 

2. Radiografie asupra celerităţii în NCPC. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la 
tergiversarea procesului, în Curierul Judiciar nr. 9/2012, în coautorat, p. 549-556; 

3. Noul Cod de procedură civilă. Reglementarea principiilor fundamentale, disponibil pe site-ul www.juridice.ro, 
01.05.2012, în coautorat; 

4. Noul Cod de procedură civilă. Unele elemente de noutate absolută, disponibil pe site-ul www.juridice.ro, 13.04.2012, în 
coautorat; 

5. Configuraţia impreviziunii în Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată), în Revista Dreptul nr. 2/2012, în cautorat, p. 
30-46. 

    Lector la următoarele conferinţe: 

            1.„Regulamentul (CE) 44/2001- Către eliminarea oricărui control în calea recunoașterii și executării hotărârilor?”- Conferința 
internațională cercetătorilor doctoranzi și postdoctoranzi beneficiari de burse POSDRU- organizată la Craiova, 12-13 septembrie 
2014; 

            2.„Dificultăţi referitoare la procedura scrisă, identificate în practica judiciară. Posibile soluţii” la Conferinţa „Noul Cod de 
procedură civilă – Înţelegere şi aplicare”, organizată de www.avocatnet.ro şi Ed. C.H. Beck, Bucureşti, Hotel Intercontinental, 
21.03.2013; 

           3.Unele considerații cu privire la recunoașterea și executarea hotărârilor străine în lumina Regulamentului nr. 44/2001 și a 
noului Cod de procedură civilă, lucrare prezentată la sesiunea de comunicări științifice Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei 
Rădulescu, Doctrina românescă între tradiție și reformă, București, martie 2014;  

 

 

http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.avocatnet.ro/
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PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI SEMINARII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019- Stagiu EJTN la Curtea de Appel din Lisabona 

2019 – septembrie Stagiu de scurtă durată organizat de EJTN la Curtea de Apel din 
Lisabona 
-participare ședințe de judecată, consultare dosare, practică judecători 
2018-iunie- Conferința de drept internațional privat de la Haga 
2016 
1. Seminar EJTN (European Judicial Training Network)-ECtHR Training on 
Human Rights for EU Judicial Trainers, 21-22. 06.2016, Strasbourg 
2015 
      1.Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă-Regulamentul nr. 1215/2012 
BRUSSELS I RECAST – Recognition and enforcement of judgements, Barcelona, Spania, 
06-07.05.2015 –seminar cu privire la recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
     2. Judicial mechanisms for protecting the minors in cross-border cases, Proiect 
Norvegian, mecanisme de protecţie a minorilor în cauzele transfrontaliere, Bucureşti, 17 
septembrie 2015-seminar 
     3. Formarea formatorilor, seminar organizat de Institutul Naţional al Magistraturii dedicat 
coordonatorilor de practică a auditorilor de justiţie de la nivelul instanţelor şi parchetelor, 
Bucureşti, 07-08-12.2015-seminar referitor la metodele de formare 
 
2014 
         1.Droit international et droit interne: problèmes posés par l'introduction du droit 
international en droit interne” , Prof.Jean Marc Sorel, Universitatea Paris 1 Panteon-
Sorbona, 8 octombrie 2014, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 
       2.La cohérence dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne: 
précédents et revirements” – Prof. Denis Simon, Universitatea Paris 1 Panteon Sorbona, 15 
octombrie 2014, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

 
 
MEMBRU ÎN COMISII 
 
-membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplina Drept civil/Drept procesual civil, examenul de absolvire al Institutului Naţional al Magistraturii, sesiunea mai –iunie 2015---
-membru supleant în comisia de interviu, examenul de admitere la  Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea august-octombrie 2015 
-membru supleant comisie contestaţii pentru disciplina Organizare Judiciară, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, sesiunea mai-iunie 2016 
 
PARITICIPĂRI  ÎN CALITATE DE EXPERT LA ELABORAREA UNOR  GHIIDURI PRACTICE -CSM MECANISMUL NORVEGIAN 
 

1. Ghidul practic dreptul familiei în domeniul cooperării transfrontaliere cu minori, elaborat în cadrul proiectului bilateral "Mecanisme juridice de protecţie a minorului în cauzele 
transfrontaliere" aprobat  prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1496/22.11.2016 

 
2. Ghidul practic privind managementul activităţii grefierului în procesul civil aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 115/02.02.2017 

 
 

PARTICIPĂRI ÎN CALITATE DE EXPERT PENTRU SUSȚINEREA UNOR SEMINARII-FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI FAMILIEI 
               
           1.SEMINARII DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI FAMILIEI-IUNIE- DECEMBRIE 2017-primul seminar susţinut în perioada 14-15 septembrie 2017 


