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Informaţii personale  

Nume / Prenume  OPRINA EVELINA MIRELA 
Adresa(e) Bucuresti, Romania 

Email evelinaoprina@yahoo.com 

Data naşterii 15 martie 1974 

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2013 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Judecător/Preşedinte Tribunalul Ilfov 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Activităţi de conducere, control, administrare şi organizare a Tribunalului Ilfov, Judecătoriei Buftea şi 
Judecătoriei Cornetu 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tribunalul Ilfov 
Oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Juridic  

  

Perioada Noiembrie 2011 - Octombrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Judecător/Preşedinte Secţie Civilă Tribunalul Ilfov 

Activităţi si responsabilităţi 
principale Activitate de judecată/Activitate de organizare administrativă a Secţiei Civile a Tribunalului Ilfov 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tribunalul Ilfov 
Oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Juridic  

  

Perioada Octombrie 2010 - Noiembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Judecător 
Activităţi si responsabilităţi 

principale Activitate de judecată 

Numele şi adresa 
angajatorului Tribunalul Municipiului Bucureşti 

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 37, sector 3 

 Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Juridic  

  

Perioada Iunie 2004 - Octombrie 2010 
Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Activităţi si responsabilităţi 
principale Activitate de judecată 

mailto:evelinaoprina@yahoo.com


Numele şi adresa 
angajatorului Judecătoria Sector 6 Bucureşti 

Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 115, sector 1 

 Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Juridic  

  
Perioada Martie 1998 - Iunie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Reprezentare în faţa instanţelor de judecată, a instituţiilor şi autorităţilor publice 
Participare în comisiile de negociere a contractelor colective de muncă 
Formularea de opinii legale 
Avizare incheiere contracte, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Nationala Posta Romana S.A. 
Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Servicii postale 

  

Perioada Februarie 2014 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Titular curs Drept procesual civil I si II 
Titular curs Drept execuţional civil 
Titular  seminarii la disciplina Drept procesual civil I si II 
Organizare de procese experimentale 
Membru în comisiile de licenţă şi masterat 
Participarea la diversele activitati universitare (sesiuni stiintifice, porti deschise, participarea la 
sesiunile de examene, de licenta, de masterat). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  

Perioada Februarie 2011 - Februarie 2014 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Titular curs Drept procesual civil I si II 
Titular curs Drept execuţional civil 
Titular  seminarii la disciplina Drept procesual civil I si II 
Organizare de procese experimentale 
Membru în comisiile de licenţă şi masterat 
Participarea la diversele activitati universitare (sesiuni stiintifice, porti deschise, participarea la 
sesiunile de examene, de licenta, de masterat). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  

Perioada 2010 - Februarie 2011 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 



Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Titular curs Drept procesual civil I si II 
Titular curs Drept execuţional civil 
Titular  seminarii la disciplina Drept procesual civil I si II 
Organizare de procese experimentale 
Membru în comisiile de licenţă şi masterat 
Participarea la diversele activitati universitare (sesiuni stiintifice, porti deschise, participarea la 
sesiunile de examene, de licenta, de masterat). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  

Perioada 2001 - 2010 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Titular  seminarii la disciplina Drept procesual civil I si II 
Organizare de procese experimentale 
Participarea la diversele activitati universitare (sesiuni stiintifice, porti deschise, participarea la 
sesiunile de examene, de licenta). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  

Perioada 1998 - 2001 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Titular  seminarii la disciplina Drept procesual civil I si II 
Organizare de procese experimentale 
Participarea la diversele activitati universitare (sesiuni stiintifice, porti deschise, participarea la 
sesiunile de examene, de licenta). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  
Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
predare cursuri drept procesual civil 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul Naţional al Magistraturii - Norway Grant 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ superior postuniversitar 

  
Perioada 2011 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Formator 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
predare cursuri drept procesual civil, drept civil 



Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ superior postuniversitar 

  
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învăţământul la distanţă – ID 
calitate în învăţământul superior deschis şi la distanţă 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Asigurarea calităţii în învăţământul la distanţă – ID/calitate în învăţământul superior deschis şi la 
distanţă 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Spiru Haret, Proiectul POSDRU 86/1.2/S/60720 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant postuniversitar 

  
Perioada Martie - Iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Pregătire psihopedagogică şi metodică 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pedagogie, psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  
Perioada 1999 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctorat, distictia „cum laude” 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept procesual civil/competenţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant superior 

  
Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

  



Perioada 1988 - 1992 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Profil real 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Matei Basarab 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  

Limba maternă Limba romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Limba engleza  B1  Utilizator 
independent  B1  Utilizator 

independent  B1  Utilizator 
independent  B1  Utilizator 

independent  B1  Utilizator 
independent  

 Septembrie 1999 - Certificat de competenţă lingvistică (Limba engleza) - Centrul de limbi straine al 
Universităţii Bucuresti 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- Creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitate de coordonare 
- Aptitudini de comunicare interpersonală 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitate de analiză şi organizare 
- Spirit de echipă 
- Perseverenţă, responsabilitate, spirit intuitiv şi empatic 

  - Capacitate de coordonare 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Word, Excel, Power Point, Internet, sistem de operare windows XP, Vista 7 

  

Permis de conducere Categoria B (2005) 
  

Informaţii suplimentare - 2016 - membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector universitar de 
către dnul Gheorghe-Liviu Zidaru, Universitatea din Bucureşti 
- 2015 - membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Procesul civil şi executarea 
silită, teorie şi practică”, Tg. Mureş, 28 -29 august 2015 
- 2015 - membru în Comisiile de doctorat - Trăilă Doru-Florel, Mădălina Jebelean şi Paul Pop în 
cadrul Universităţii din Bucureşti 
- 2015 - cuvânt înainte la lucrarea „Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor 
Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Ed. Universitară, Bucureşti, 2015 
- 2015 - membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei „Executarea silită - noutăţi, provocări, exigenţe 
- prin filtrul jurisprudenţei CEDO” organizată de Academia Română, AMEDO, Editura Universitară, 
ARDAE, Baroul Ilfov, Bucureşti, 17 iunie 2015 
- 2014 - organizator al Conferinţei naţionale "Executarea silită sub reglementarea Legii nr. 
138/2014", Revista română de executare silită, Editura Universul Juridic, Camera Executorilor 
Judecătoreşti Bucureşti, Bucureşti 27 noiembrie 2014 
- 2014 - membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „National Law Between 



Harmonization and Euro-Compatibility”, Tg.-Mureş, 13-14 noiembrie 2014 
- 2014 - organizator al Conferinţei naţionale "Executarea silită în reglementarea noului Cod de 
procedură civilă", Revista română de executare silită, Editura Universul Juridic, Institutul de 
Cercetări Juridice al Academiei Române, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, 
Bucureşti, 20 septembrie 2014 
- 2014 - membru în Comitetul Ştiinţific Internaţional al Conferinţei Internaţionale „Procesul civil şi 
executarea silită, experienţa unui nou început”, Tg. Mureş, 28 -30 august 2014 
- 2014 - membru în Comisia de doctorat - Ioan Gârbuleţ în cadrul Universităţii din Sibiu 
- 2013 - prezent - coordonator al Colecţiei „Noul Cod de procedură civilă”, editată de Editura 
Universul Juridic (lucrari aparute: Citarea si comunicarea actelor de procedură - autor Andreea 
Tabacu, Procedura ordonanţei de plată - autor Claudiu Constantin Dinu, Executarea silită directă - 
autor Ioan Gârbuleţ, Ordonanţa preşedinţială - autor Traian Dârjan, Contestaţia în anulare şi 
revizuirea - autor Andreea Tabacu, Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine - 
autor Gabriel Mihai, Medierea în contextul noului Cod de procedură civilă - autor Camelia Gagu, 
Dorin-Valeriu Bădulescu, Cererile în procesul civil - autor Sonia Florea, Procedura arbitrală - autor 
Gabriel Mihai, Cererile în procesul civil. Dispoziţii speciale - autor Sonia Florea, Citarea şi 
comunicarea actelor de procedură civilă, ed. a II-a, revizuită şi adăugită - autor Andreea Tabacu, 
Rolul judecătorului în procesul civil - autori Andrea-Anamaria Chiş şi Gheorghe-Liviu Zidaru) 

  - 2013 - organizator al Conferinţei naţionale "Executarea silită în reglementarea Noului Cod de 
procedură civilă", Revista română de executare silită şi Editura Universul Juridic, Bucureşti, 28 
septembrie 2013 

- 2013 - organizator al Conferinţei naţionale "Executarea silită în reglementarea Noului Cod de 
procedură civilă", Revista română de executare silită şi Editura Universul Juridic, Tg. Mureş, 19 
aprilie 2013 
- 2013 - membru al Societăţii de Ştiinţe Juridice 

  - 2012 - prezent - membru în Colegiul ştiinţific al Revistei Române de ADR Alternative Dispute 
Resolution, editată de Editura Nomina Lex 

- 2012 - membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar 
universitar de către dna Andreea Tabacu, Universitatea din Piteşti 

   - 2012 - membru în echipa de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată, contractant Uniunea Naţională a Executorilor 
Judecătoreşti din România 
   - 2011 - prezent - redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită, editată de Editura Universul 
Juridic 
  - 2010 - membru în echipa de elaborare a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă - partea I, contractant Ministerul Justiţiei 
  - 2010 - membru în echipa de elaborare a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă - partea a II-a, contractant Ministerul Justiţiei 
  - 2010 - membru de onoare al Asociaţiei „Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti” 
  - 2010 - prezent - cercetător asociat Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române 
  - 2009 - membru în echipa de cercetare a proiectului „Medierea - metodă eficientă de rezolvare a 
conflictelor”, contractant Asociatia Centrul de Mediere Craiova şi Ambasada Statelor Unite la Bucureşti 
- Secţia de Afaceri Publice 
  - 2009 - membru în echipa de cercetare a proiectului „Alternative Dispute Resolution - Metode 
Alternative de Soluţionare a Disputelor”, contractant Centrul European al Consumatorilor din România 
  - invitat în calitate de speaker la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, 
cursuri de formare profesională şi participare la numeroase conferinţe, seminarii, simpozioane, 
naţionale şi internaţionale 

Premii               1. Premiul “Istrate Micescu” pentru lucrarea “Participanţii la procesul civil”, acordat de Uniunea 
Juriştilor din România, decembrie 2005 

 2. Premiul ”Savelly Zilberstein” pentru articolul “Reguli privind efectuarea de către executorul 
judecătoresc a actelor de executare silită, potrivit Noului Cod de procedură civilă” publicat în Revista 
română de executare silită nr. 2/2011 acordat de Editura Universul Juridic şi Revista română de 
executare silită, 31 august 2012 

3. Premiul “I. L. Georgescu” pentru lucrarea “Tratat teoretic şi practic de executare silită”, 
acordat de Uniunea Juriştilor din România, decembrie 2013 

Diplome/Certificate  1. Diploma de atestare a participării la conferinţa “The effects of the jurisprudence of the 
European Court of Human Rights on national legal systems”, 6-8 noiembrie 2006, Judiciary School, 



Barcelona 
 2. Certificat de participare la “Campania pentru promovarea drepturilor copiluluii”, 25-
27.04.2007, Bucureşti, D.G.A.S.P.C. - Proiect Phare 
 3. Certificat privind absolvirea cursului postuniversitar de pregătire psihopedagogică şi 
metodică organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de 
Studii Economice din Bucureşti  

4. Certificat de participare la conferinţa “The Fight against Discrimination: The Equal 
Treatment Directives of 2000”, 107DV50, 5-6 noiembrie 2007, Academy of European Law, Trier 

5. Diploma de atestare a participării la conferinţa “Recognition and enforcement of judgments 
in matrimonial matters and in matter of parental responsibility: Importance of mediation in the 
enforcement of judgments on visitation and return of minors”, 10-12 noiembrie 2008, Judiciary School, 
Barcelona 

6. Certificat de participare la seminarul “Instituţia medierii în dreptul românesc şi în dreptul 
comunitar”, 16.11.2009, Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Asociaţia “Centrul Mediatorilor 
Profesionisti Bucuresti”, Asociaţia “Centrul de Mediere Craiova”, Asociaţia Magistraţilor din România 

7. Certificat de participare la seminarul “Instituţia medierii în dreptul românesc şi în dreptul 
comunitar”, 17.02.2010, Bucureşti, Judecatoria sector 6 Bucureşti, Asociaţia “Centrul Mediatorilor 
Profesionisti Bucuresti”, Asociaţia “Centrul de Mediere Craiova”, Asociatia Magistratilor din Romania 

8. Certificat de participare la Simpozionul internaţional “Medierea, negocierea şi arbitrajul”, 
Craiova, Baroul Dolj, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, 25-
26.06.2010 

9. Diplomă pentru susţinerea comunicării ştiinţifice cu titlul “Titlul executoriu în reglementarea 
adusă de Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă” în cadrul Conferinţei Internaţionale 
“Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă”, Sovata, 26-28 august 2010 

10. Certificat de participare la seminarul “Modalitatea de recomandare a medierii de către 
judecători”, 15.10.2010, Bucureşti, Judecatoria sector 5 Bucureşti, Asociaţia “Centrul Mediatorilor 
Profesionişti Bucureşti”, Asociaţia “Centrul de Mediere Craiova”, Asociaţia Magistraţilor din România 

11. Certificat de participare la Conferinţa Internaţională „Medierea în Uniunea Europeană - 
Stadiu şi Perspective”, Bucureşti, Asociaţia Magistraţilor Europeni care susţin medierea - Secţiunea 
română, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, 
Consiliul de Mediere, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, 29.10.2010 

12. Diplomă de excelenţă pentru merite deosebite în promovarea imaginii profesiei de 
executor judecătoresc acordată de Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti, februarie 2011 

13. Diplomă de participare la Conferinţa „Medierea în societatea românească - aspecte 
practice”, Bucureşti, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

14. Diplomă pentru susţinerea comunicării ştiinţifice cu titlul “Reguli privind efectuarea de 
către executorul judecătoresc a actelor de executare silită, potrivit Noului Cod de procedură civilă” în 
cadrul Conferinţei Internaţionale “Executorul judecătoresc între rol activ şi organ de jurisdicţie”, Târgu-
Mureş, 25-28 august 2011 

15. Diplomă de participare la Conferinţa “Forţa juridică a hotărârilor arbitrale”, Societatea de 
Ştiinţe Juridice, Universitatea Româno-Amerciană, Institutul Naţional al Magistraturii, Institutul Naţional 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Bucureşti, 06 octombrie 2011 

16. Diplomă de participare la Conferinţa „Medierea - alternativă viabilă la instanţa de 
judecată”, Bucureşti, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Editura Universitară, Grupul 
european al magistraţilor care susţin medierea, 25 octombrie 2011 

17. Certificat de participare la Conferinţa „Medierea aproape de tine!”, Bucureşti,  Uniunea 
Centrelor de Mediere din România, Centrul Mediatorilor Profesionişti Bucureşti, Centrul de Mediere 
Constanţa, 04 decembrie 2011 

18. Diplomă pentru susţinerea comunicării ştiinţifice cu titlul “Cheltuielile de executare în 
reglementarea noului Cod de procedură civilă” în cadrul Conferinţei Internaţionale “Executarea silită în 
reglementarea noului Cod de procedură civilă”, Târgu-Mureş, 30 august -01 septembrie 2012 

19. Diplomă de excelenţă pentru sprijinul acordat executorilor judecătoreşti în cunoaşterea, 
înţelegerea şi aplicarea Noului Cod Civil şi a Noului Cod de Procedură Civilă, în materia executării 
silite, acordată de Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, februarie 
2013 

20. Diplomă pentru susţinerea comunicării ştiinţifice cu titlul “Atribuţiile executorului 
judecătoresc în diferitele proceduri speciale” în cadrul Conferinţei Internaţionale “Instituţii ale 
procesului civil şi ale executării silite”, Târgu-Mureş, 30 august - 01 septembrie 2013 



21. Certificat de participare la Sesiunea de învăţământ profesional „Probleme practice privind 
executarea silită în Noul Cod de procedură civilă. Aspecte cu incidenţă în materia dreptului muncii şi 
asigurărilor sociale” organizată de Curtea de Apel Bucureşti la data de 10 noiembrie 2014 

22. Certificat de participare la Conferinţa „Executarea silită - noutăţi, provocări, exigenţe - prin 
filtrul jurisprudenţei CEDO” organizată de Academia Română, AMEDO, Editura Universitară, ARDAE, 
Baroul Ilfov, Bucureşti, 17 iunie 2015 

23. Diplomă de participare la Conferinţa „Probleme dificile de executare silită”, ed. a V-a, 
Societatea de Ştiinţe Juridice, CCIR Bucureşti, Bucureşti, 10 iunie 2016 

 


