Curriculum vitae
Europass

Informații personale
Nume / Prenume Dr. Beatrice Florentina ONICA-JARKA

Naționalitate Română

Domeniul ocupațional

Drept
-

Avocat
Arbitru
Conferențiar Universitar
Consilier de proprietate intelectuală

Experiență profesională
Perioada 1997-prezent
Funcția sau postul ocupat Avocat Partner – S.C.A.Cunescu, Balaciu și Asociații (inainte avocat asociat din 1996)
Sediul societății: București, Calea Serban Voda 133, sector 3

Activități și responsabilități
principale









Curriculum vitae
Beatrice Florentina ONICA-JARKA

Experiență în domeniile: drept comercial și de afaceri, inclusiv fuziuni și achiziții la nivel
național și internațional, proceduri de „due dilligence” legal, dreptul concurenței, dreptul
construcțiilor – contracte tip FIDIC, licitații publice, dreptul internetului;
Specializare în soluționarea litigiilor de drept comercial și de afaceri, prin proceduri de
arbitraj la nivel național și internațional; a gestionat cu succes litigii generate de
procedurile de licitații publice și a coordonat spețe de arbitraj internațional și instante
judecatoresti cu valori de peste 100 milioane EUR;
Asistență și reprezentare litigii comerciale, în domeniul construcțiilor și în contracte de
privatizare în fața diverse curti de arbitraj internaționale, inclusiv ICC Paris
Coordonator de proiecte de fuziuni la nivel național și internațional, asigurând
respectarea legislației antitrust și protejarea tranzacțiilor prin aplicarea corectă a
acordurilor între concurenți și a acordat asistență privind notificarea și autorizarea
concentrărilor economice. Valoarea operațiunilor asistate este de peste 200 mil. EUR în
sfera producției de înaltă tehnicitate, servicii de comunicații cu valoare adăugată, IT,
construcții, dezvoltări imobiliare, import-export de bunuri de folosință îndelungată.
Activitate managerială a Societății Civile Profesionale alături de avocații parteneri, fiind
membru al consiliului director.

Perioada 2002 – până în prezent
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități
principale

arbitru aflat pe listele următoarelor instituții de arbitraj
 2002 – prezent - Organizaţia Mondiala a Proprietăţii Intelectuale, Centrul de Mediere şi
Arbitraj (a se vedea adresa de internet
http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/profiles/jarka-beatriceo.pdf),
 2004 – prezent - Forumul de Arbitraj Naţional, Statele Unite ale Americii, (a se vedea
adresa de internet
http://domains.adrforum.com/domains/resumes/Onica%20Jarka,%20Beatrice%2004.)
 2007 – prezent - Curtea de Arbitraj Internaţional de la Praga a se vedea adresa de
internet (http://eu.adr.eu/adr/panelists/index.php?order_by=country&dir=ASC&page=4)





Perioada

Experiența în arbitraj pe listele furnizorilor internaționali de servicii de soluționare a
litigiilor privind numele de domenii ale Organizației Mondiale a Proprietății Internaționale,
ale National Arbitration Forum și în cadrul ADR.eu, soluționând peste 200 de litigii
internaționale;
Participant la conferințele anuale - WIPO Domain Name Panelists Meeting.

1995 -2016

Funcția sau postul ocupat Cadru universitar colavborator în cadrul Facultății de Drept a Universității Bucuresti (1995- 1997)
și apoi în cadryul Facultății de drept a Universității Nicolae Titulescu din București cu titlul de
Conferențiar Universitar Dr. (2011 – 2016);

Activități și responsabilități
principale





Titular de cursuri si seminarii, inclusiv al cursului de Alternative Dispute Resolution,
predat pentru studentii de anul III Drept, în limba engleza,
Coordonator al echipelor de studenți care participa la concursurile naționale și
internaționale de drept, inclusiv la concursul de arbitraj comercial internațional Willem C.
Vis - https://vismoot.pace.edu/
Editor LESIJ http://lexetscientia.univnt.ro/en/journals/Law/Editorial-board~11.html

Perioada 2011- prezent

Funcția sau postul ocupat Coordonatorul Nexai Legal Services al retelei internaționale Nexia International
Educație și formare
Perioada 1997-2005
Calificarea / Diploma obținută

Doctor în drept internațional public

Numele și tipul instituției de Academia Română – Centrul de Studii Juridice
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 2004
Calificarea / Diploma obținută Certificat Consilier Proprietate Intelectuală Mărci Comerciale și Indicații Geografice
Numele și tipul instituției de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), București
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 1999
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Calificarea / Diploma obținută Bursier German Marshall Fund în U.S.A. pentru promovarea cooperării transatlantice
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 1996
Calificarea / Diploma obținută

Curs și practică de management și drept

Numele și tipul instituției de British Council and the Know-How Fund, Leeds, Manchester și York, Marea Britanie
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 1993 -1994
Calificarea / Diploma obținută

Diploma LL.M.

Numele și tipul instituției de Universitatea Statului New York în cooperarea cu Universitatea Central Europeană, Budapesta,
învățământ / furnizorului de Ungaria
formare
Perioada 1994-1995
Calificarea / Diploma obținută

Diploma de studii avansate – Master of Laws

Numele și tipul instituției de Universitatea Catolică Leuven, Belgia
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 1993
Calificarea / Diploma obținută

Curs de negociere și redactare a contractelor comerciale

Numele și tipul instituției de Baroul American la Facultatea de Drept, Universitatea București
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 1993
Calificarea / Diploma obținută

Cursul de vară de drept american

Numele și tipul instituției de Universitatea din Amsterdam în cooperare cu Universitatea Columbia
învățământ / furnizorului de
formare
Perioada 1989-1993
Calificarea / Diploma obținută
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Diploma de licență în studii juridice
Facultatea de drept, Universitatea București

Aptitudini si competente
personale
Limba maternă Română
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Limbi străine cunoscute Engleză 1, Franceza 2
Autoevaluare

Înțelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

1

C2

1

C2

1

C2

1

C2

1

C2

Franceză

2

B2

2

B2

2

B2

2

B2

2

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Limba Maternă Română
Competențe și aptitudini de Foarte bună utilizare a calculatorului (Windows, Word, Excel, Power Point)
utilizare a calculatorului
Permis de conducere Categoria B
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