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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 
 

 

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume Şimonescu-Diaconu Raluca-Elena 

 
 

Naţionalitate 

  
 
Română 

  

Data naşterii 25 iulie 1972 

 
 
 

Aria ocupaţională 
 

 
 
 
 

Experienţa profesională 
 
 
 
 

 
 
 
 
Activitate didactică 
 

  
 
 

Judecător, Curtea de Apel Piteşti,  
 

Asistent doctorand, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”- București 
 
 

 

Judecător la Curtea de Apel Piteşti, Secţia Penală, din 2006 – prezent 
 

Judecător la Tribunalul Argeș, secția penală, 2003– 2006 
 
Judecător la Judecătoria Pitești, 1995– 2003 
 
 
 
Asistent doctorand, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”- București, 
Facultatea de Poliție, specializările „Ordine și siguranță publică” și „Drept”), Drept 
penal- partea specială 

 

 

Funcţia  
 

Judecător 
 
 

Activități şi 
responsabilităţi principale 

 Activităţi de judecată în cadrul Secţiei Penale și alte activități potrivit fișei postului. 

 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 
  Curtea de Apel Piteşti 

 str. Victoriei nr. 22, judeţ Argeş 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
 
Educaţie şi formare  
 

 
  Instanţă judecătorească 
 
 
 
1 - Cursuri de zi la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, 1991 – 1995; 
2 - Doctorand în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, în cadrul Şcolii 
doctorale a Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti;  
3 - Studii în cadrul proiectului „ Reţea transnaţională de management integrat al 
cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, 
“Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită –“ SmartSPODAS”, beneficiar - Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I”, la Şcoala doctorală a Academiei de Poliţie Alexandru Ioan 
Cuza, Bucureşti; 
7 - Studii universitare de Masterat Bologna, domeniul Drept, specializarea Științe 
penale, din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept,  
8 - Curs de perfecționare în domeniul Schengen, specializarea Utilizarea procedurilor 
de lucru cu semnalările din SINS/SIS Ploiești, 05-07 noiembrie 2012; 
9 - Curs de pregătire a formatorilor în domeniul unificării jurisprudenței instanțelor 
și a practicii parchetelor din România, București, 19-21 iulie 2010; 
10 - Seminar de ”Formare de formatori”, cu tema ”Lupta împotriva criminalității 
economico-financiare”, Poiana Brașov, 21-25 iunie 2009; 
11 - Seminar de pregătire în combaterea criminalității economico-financiare; pentru 
procurori, judecători, ofițeri de poliție și comisari de la Garda financiară, cu tema 
”Lupta împotriva criminalității economico-financiare”, Poiana Brașov, 11-15 mai 
2009 și 23-24 iunie 2009;  
 
11 -  Alte forme de pregătire:  
 

 Participare la activitățile de cercetare educațională aplicativă precum și la 
implementarea rezultatelor Proiectului cu tema ”Major competencies to manage 
minor offenders” MAJMIN- Proiect derulat de Universitatea din Pitești, aprilie, 2013, 
obținând diploma nr. 9444 din data de 18.042013, eliberată de către Ministerul 
Educației Naționale-Universitatea din Pitești; 

 Participare, în calitate de tutore de practică al unei grupe de studenți ai 
Facultății de Drept, la Proiectul cu tema”Aplicabilitatea cunoștințelor teoretice 
dobândite în timpul studenției-drumul spre performanță”, proiect derulat de 
Universitatea din Pitești, Facultatea de științe juridice și administrative, stagiul 2, 
februarie-aprilie 2013;  

 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Jurist 

 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 
drept penal, procesual penal, criminologie, criminalistică, drept civil, drept procesual civil,  
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Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
 

 
 
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 
Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti 
Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- comunicare;- adaptabilitate;- disponibilitate la efort;- bun organizator; - bun coordonator; 
- capacitate de a respecta termenele limită;- eficienţă; - constiinciozitate; - implicare 
activă; 

- flexibilitate;- rezistență la stres și efort intelectual; 
- dorința de perfecționare profesională și interdisciplinară. 

 
 
 

 

Limba(i) maternă(e) 
 

 

Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Limba engleză 

 
 

Autoevaluare 

  
                 Înţelegere 

 
                Vorbire 

 
Scriere 

 
Nivel european (*) 

  
Ascultare 

 
Citire 

 
Participare la 
conversaţie 

 
Discurs oral 

 
Exprimare 

scrisă 

   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

 

 
 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 

- adaptabilitate şi integrare uşoară în medii de lucru noi; 
- aptitudini de lucru în echipă şi comunicare eficientă; 
- asumarea atât a rolurilor de lider, cât şi de executant, în cadrul activităţilor de echipă. 

Hobby  
  - lectură ; - sport; - călătorii ; - limbi străine ;- istorie ;- desen artistic. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare 

 
I. Participări la simpozioane, conferinţe, reuniuni: 

 
A. În străinătate: 

 
1. Seminar internațional cu tema ”Judicial and Prosecutorial Ethics- An 

International and Comparison of Standards in the Courts and in the 
Prosecution Service”, organizat de Deutsche Richter Akademie la  Trier, 
Germania, 15-19 septembrie 2014, în cadrul programului de formare 
profesională adresat judecătorilor și procurorilor, cuprins în catalogul EJTN, 
pentru anul 2014; 

2. Seminar internațional cu tema”European Arrest Warrant. Mutual Trust and 
Recognition”, Amsterdam - Olanda, 09-10 decembrie 2010; 
 
B. În țară: 

 
1. A VII a Conferință organizată de Rețeaua națională de judecători- coordonatori 

în materia dreptului Uniunii Europene- EuRoQuod, Galați, 18-19 iunie 2015 
2. Participare, prin prezentarea lucrării cu tema „Tehnici de investigare a 

infracţiunilor informatice”, la Conferinţa „Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, fraude 

comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, contra siguranţei şi 
integrităţii sistemelor şi datelor informatice. Aspecte teoretice şi practice ale 
judecătorului de drepturi şi libertăţi. Drepturi şi obligaţii deontologice ale 
judecătorilor şi avocaţilor”.  Râmnicu-Vâlcea, 1 octombrie 2014, ( 
www.baroulolt.ro/.../agenda-conferinta-din-3-octombrie-2014-Rm.Valcea),  

3. Seminar cu tema ”Noul Cod de Procedură Penală”, organizat în cadrul 
Proiectului de Cooperare Elvețiano-Român, Swiss-Romanian Cooperation 
Programme, București, 14-15 ianuarie 2014, 

4. Seminar de formare continuă cu tema „Noul Cod Penal. Noul Cod de 
Procedură Penală”, organizat de către INM, Craiova, 9-10 decembrie 2013, 

5. Seminar ”Antipiraterie și contrafacere pe internet” organizat de Parchetul de pe 
lângă ÎCCJ și Ambasada SUA la București, 18 septembrie 2013, Ambasada SUA la 
București, 

6. Conferința finală din cadrul Proiectului ”Consolidarea cooperării judiciare în 
combaterea traficului de ființe umane în Uniunea Europeană, București, 13-14 
mai 2013; 

7. Conferința Națională a Asigurărilor Auto - Daune morale, Abordare 
românească în context european, București, 18 martie 2013; 

8. Conferința Internațională cu tema ”Managementul modern al instanțelor, 
privind optimizarea performanței instanțelor și a alocării resurselor”, 
București, 11 martie 2013; 

9. Conferința Națională cu tema”Sacralitatea Justiției”organizat de Centrul de 
Excelență Academică și Uniunea Juriștilor, București, 27 noiembrie 2012; 

10.  Seminar cu tema „Drept penal”, Practică neunitară, Bucureşti, 14 iulie 2010;  
11. Conferința Națională a Specialiștilor în Domeniul Criminalității Informatice, 

ediția a V- a, Sibiu, 13-15 octombrie 2010; 
12. Seminar cu tema”Unificarea jurisprudenței instanțelor și parchetelor”, 

București, cu tema ”Practica neunitară în domeniul dreptului penal/procesual 
penal”, 13-14 iulie, 2010; 

13. Conferința ”Anvelopa nealocată- Investigarea faptelor de corupție”, București, 
10-11 iunie 2010; 

14. Conferința organizată în cadrul Proiectului ”Continuarea realizării sistemului 
național integrat privind reabilitarea consumatorilor de droguri ce au săvârșit 
infracțiuni”, București, 26 martie 2010; 

15. Conferința Națională a Specialiștilor în Domeniul Criminalității Informatice, 
ediția a IV a, Sinaia, 18-20 noiembrie 2009; 
 

http://www.baroulolt.ro/.../agenda-conferinta-din-3-octombrie-2014-Rm.Valce
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Informaţii suplimentare 
 

 
16. Seminar cu tema ”Lupta împotriva criminalității informatice”, București, 08- 
09 octombrie 2009; 
17. Simpozion cu tema ”Lupta împotriva criminalității informatice”, București, 
12-13 mai 2009; 
18. Seminar cu tema „Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO). Hotărâri ale 
CEDO pronunţate împotriva României”, Capra, judeţul Argeş, organizat de Curtea de 
Apel Pitești, 22-23 noiembrie 2007; 
19. Seminar de formare continuă, pentru judecători, cu tema ”Lupta împotriva 
corupției”, București, 12-13 februarie 2007; 
20. Seminar cu tema ”Combaterea traficului de ființe umane”, București, 23-25 
octombrie 2006;  
21. Seminar cu tema ”Infracțiuni economice”, Bârlad, 23-25 iunie 2005; 
22. Seminar cu tema Etica magistratului, București, mai 2003 
23. Seminar cu tema Drepturile de autor, Sinaia, octombrie 2002 
24. Seminar cu tema ”Daunele morale”, Gura Văii - Drobeta Turnu Severin, 9-11 
septembrie 2001. 
 
 
 
II. Lucrări publicate, participări la simpozioane, conferinţe, reuniuni, în cadrul 
doctoratului: 
 
 
A. În străinătate: 

 
1. Participarea la stagiul de documentare de la Tallinn, ESTONIA, în cadrul 
proiectului ”Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi post 
doctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine 
publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – 
„SmartSPODAS”, unde au fost vizitate următoarele instituții: Estonian Academy of 
Security Sciences, Police and Border Guard College, Eu – Lisa, Enterprise 
Technopolis Ulemiste, 31.05. – 06.06.2015, 

2. Vizita de studiu la Instituțiile  Europene - Parlamentul European, Comitetul 
Regiunilor, Comisia Europeană, Reprezentanța Permanentă a României,  NATO, 
din Bruxelles – Belgia, în cadrul Proiectului „ Reţea transnaţională de management 
integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile Ştiinţe militare, 
Securitate şi informaţii şi Ordine publică şi Siguranţă naţională” - Program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită – SmartSPODAS” , 22.03. -28.03.2015. 

 
 
B. În țară: 
 

1. 1. Participarea la „Școala de vară”  în domeniul „Afaceri interne contemporane”, de la 
Cluj – Napoca, , în cadrul proiectului ”Reţea transnaţională de management integrat al 
cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi 
informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, 12.07. – 19.07.2015  
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2. Prezentarea articolului „Crime Prevention” în materia infracțiunilor rutiere. Doctrină 
și jurisprudență, la „Școala de vară”  în domeniul „Afaceri interne contemporane”, 
de la Cluj – Napoca, , în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat 
al cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate 
şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, 12.07. – 19.07.2015  
 
3.  Publicarea articolului cu titlul „Considerații privind răspunderea juridică a 
magistraților”, în „Revista de investigare a criminalității” nr. 1/2015 -  ISSN 1844 -7945 

 
4. Participarea la workshop-ul cu tema „Managementul integrat al situațiilor de 
urgență și securitatea industrială”, în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de 
management integrat al cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în domeniile 
„Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – 
Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, 03 iulie 2015, 
București,  

5. Participarea la workshop-ul cu tema „Cooperarea polițienească și managementul 

securității informațiilor”, în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management 
integrat al cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, 
„Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, 24 aprilie 2015, București 

 
6. Publicarea  articolului cu titlul „Globalizarea. Cauză și efect în contemporaneitate”. 
Articolul a fost publicat în revista „Studii de Securitate Publică” – volumul 4, nr. 
1/2015, ISSN 2284 – 8592, pag. 45 – 50. 
 

7. Participarea la workshop-ul cu tema „Probleme contemporane privind securizarea 
frontierelor, migrația și azilul”, activitate prevăzută în cadrul proiectului „Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente 
în domeniile Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii şi Ordine publică şi Siguranţă 
naţională”, SmartSPODAS”, 10 februarie 2015, București.  
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                 III.Lucrări publicate şi colaborări la diferite publicaţii: 

 
 
A. Cărți publicate: 
 
 1. M. Andreescu, R.-E. Şimonescu-Diaconu – Infracţiuni rutiere. 
Jurisprudenţă rezumată – Considerente teoretice și aspecte de 
practică judiciară neunitară; 144 spețe relevante din perioada 
2009-2013; rezumatul cazuisticii din prima ediție– ediția a II-a, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013; 
 
 2. M. Andreescu, R.-E. Şimonescu-Diaconu – Infracţiuni rutiere. 
Jurisprudenţă rezumată – Considerații teoretice și aspecte de 
practică judiciară neunitară,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;  
 
 
B. Articole publicate: 

 
 

1. Raluca Diaconu Şimonescu, „Considerații teoretice și de 
jurisprudență privind minorul, victimă a infracțiunii de trafic de  
persoane”, publicat în volumul „Conferinței Științifice a Școlilor 
Doctorale” – vol. 2 (Cercetări doctorale în domeniul ordine 
publică, siguranță națională și drept)  din data de 12 iunie 2015 -  
ISSN 2284 -8592 

 
2. Raluca Diaconu Şimonescu, „Metodologia investigării 
infracțiunilor rutiere. Doctrină și jurisprudență”, publicat în volumul 
„Conferinței Științifice a Școlilor Doctorale” – vol. 2 (Cercetări 
doctorale în domeniul ordine publică, siguranță națională și 
drept), din data de 12 iunie 2015 -  ISSN 2284 -8592 

 
3. Raluca Diaconu Şimonescu, „Tehnici de investigare a 
infractiunilor informatice” publicat in volumul „Noi institutii ale 
dreptului penal si dreptului procesual penal in dialogul 
interprofesional intre judecatori si avocati”, coordonator Rodica 
Aida Popa, ISBN 978-606-673-670-1, paginile 327-338. 
 

 
4. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, ”Natura 
bunurilor asupra cărora se poate institui sechestrul asigurător în 
procesul penal” publicat în Revista de Drept Penal, nr.3/2012, 
p.122-130, a Asociației Române de Științe Penale;  
 
5.  Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, 
“Preventive arrest in the cedo jurisprudence” (Arestarea 
preventivă în jurisprudenţa CEDO”, articol prezentat la a VI- a 
ediţie a Conferinţei internaţionale cu tema „Istorie, cultură, cetăţenie 
în Uniunea Europeană” organizată de Universitatea din Piteşti în 17-
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19 mai 2013 şi publicat în volumul conferinţei apărut la Editura 
Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-197-0; 
 
 6.  Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, 
“Penalties for military in present and future regulatory criminal 
law” (Pedepsele aplicabile militarilor în actuala şi viitoarea 
reglementare a legilor penale) - articol prezentat la a XVIII-a ediţie a 
Conferinţei internaţionale KBO (Knowledge Based Organization) 
2012 organizată de Academia Forţelor Terestre din Sibiu sub 
patronajul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în 14-16 
iunie 2012. Articolul a fost publicat în volumul nr. 2 al conferinţei, volum 
intitulat ECONOMIC, SOCIAL AND ADMINISTRATIVE APPROACHES 
TO THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, apărut la Editura 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” , ISSN 1843 – 6722, 
pp. 817-821, volum care a fost înaintat spre evaluare ISI Thomson 
Reuters Indexing (ISI CPCI), volumele ediţiilor anterioare ale 
conferinţei fiind deja indexate ISI Thomson ReutersIndexing. 
(http://conference. armyacademy.ro//CheckPaper.php?idPaper 
=2550&password=bcea52) 
 
7. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “The 
criminal protection of the financial interests of the European 
Union in the romanian legislation”, în EIRP Proceedings 2012, 
pp.64-70, ISSN 2067-9211, volum indexat în BDI: PROQUEST. 
Articolul a fost prezentat la a şaptea ediţie a Conferinţei internaţionale 
„European Integration - Realities and Perspectives” organizată de 
Universitatea Danubius din Galaţi în 18-19 mai 2012; 
(http://www.proceedings.univ-danubius.ro /index.php/eirp); 
 
8. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “The 
offence of check fraud - a reason to prevent business”, în 
JURNALUL DE STUDII JURIDICE nr. 1-2/2012 (supliment 4), pp. 
213-226, ISSN: 1841-6195  – revistă indexată de BDI: CEEOL; 
Articolul a fost prezentat la Conferinţa internaţională cu tema 
Tradition and reform in the Romanian society. European 
Highlights organizată de Centrul de Cercetări Sociale şi Umaniste şi 
Asociaţia Lumen din Iaşi în 25 martie 2012 ; 
(http://edituralumen.ro/wp-content/uploads/2012/07/jurnalul-de-studii-
juridice-supliment-4-2012.pdf);   
 
9. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “Trial-
related competence of the military courts of law”, în REVISTA 
ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE NR. 2/2012, pp. 182-189, ISSN 
2247-840X - revistă indexată de BDI: EBSCO şi PROQUEST; 
http://www.armyacademy.ro/); 
 

 
Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului         1. Utilizare calculator – Internet Explorer, Microsoft Office: Word,          
                                                        Excel, Outlook,   
          

http://www.armyacademy.ro/cercetare/atestare_isi.pdf
http://www.armyacademy.ro/cercetare/atestare_isi.pdf
http://www.armyacademy.ro/cercetare/atestare_isi.pdf
http://edituralumen.ro/wp-content/uploads/2012/07/jurnalul-de-studii-juridice-supliment-4-2012.pdf
http://edituralumen.ro/wp-content/uploads/2012/07/jurnalul-de-studii-juridice-supliment-4-2012.pdf
http://www.armyacademy.ro/

