Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate

Sex

Onica – Jarka Marian - Emil
român

masculin

Locul de muncă vizat / Cabinet de avocat ONICA – JARKA MARIAN - EMIL
Domeniul ocupaţional
Experienţa Avocatură, membru al Baroului Bucuresti
profesională
Perioada

1999 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Avocat titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Consiliere şi reprezentare juridică în instanțele de judecată și arbitraj

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Cabinet de avocat ONICA – JARKA MARIAN - EMIL










Practică de avocat in domeniile de drept comercial, drept civil, achiziţii publice, dreptul muncii,
arbitraj comercial internaţional şi asistenţa şi reprezentare în faţa instanţei de judecată
Experienţă în litigii referitoare la contracte in domeniul construcţiilor, sub incidenta reglementărilor
interne şi internaţionale (FIDIC – condiţii contractuale), dar şi consultanta în soluţionarea
litigiilor prin proceduri de arbitraj şi în faţa instanţelor judecătoreşti, vand ca obiect acest tip de
contracte, cu valoare de peste 100 mil. EUR.
Experiență în domeniul achiziţiilor publice pe diverse tipuri de contracte de achiyiții publice,
asistenţa şi reprezentarea clienţilor în relaţia cu autoritatea contractantă şi în faţa instanţelor
judecătoreşti
Asistare și reprezentare a statului roman în litigii internaționale în fața unor jurisdicții străine
Acordarea de asistenta juridica si reprezentare a clienţilor în litigii din domeniul drept comercial
(contracte de distributie, de închiriere, de societate, de finanțare, asocieri in participatie,
jointventure, privatizari), drept civil (revendicari, exproprieri, recrificai carti funciare, mandat), în faţa
instanţelor de judecată
Asistare și reprezentare clienți în fața instanțelor de judecată în litigii de dreptul muncii
Experiență due dilligence
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2012- absolvent curs de mediere – Asociatia Pro Medierea, mediator

Educaţie şi formare
Perioada 1994 – 1998 – Facultatea de Drept din Universitatea Bucureşti;

03 – 14 mai 2004 – Curs de pregătire în domeniul Proprietăţii industriale organizat de O.S.I.M. în
domeniul Mărci şi Indicaţii Geografice;
2009 – 2010 – Master la Facultatea de Drept a Universității Bucureşti – Dreptul muncii, relaţii de muncă şi
industriale.

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

română

Engleză, nivel conversaţional şi scris.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Disponibilitate către lucrul în echipă.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Nu.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi
aptitudini
Permis(e) de conducere

Utilizare intensivă a calculatorului.

Nu.

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Categoria B.

Informaţii Nu.
suplimentare
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