Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

MOISE ADRIAN CRISTIAN
Strada Vasile Conta, nr. 4, Craiova, cod poștal 200580, județul Dolj, România.

Telefon(oane)

0251.42.33.95.

Fax(uri)

0251.41.41.22.

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

adrian.moise@spiruharet.ro
Română.
17.04.1982.
Masculin.

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

19.02.2018-prezent
Conferențiar universitar titular
Titular la disciplina Criminalistică în cadrul programului de studii de licență Drept.
Titulari la disciplinele Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică și Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice
moderne de investigare penală în cadrul programului de studii de masterat Științe penale și Criminalistică.
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova, Str. Vasile Conta,
nr. 4, județul Dolj, România. Tel.: +40 251423395.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități didactice și de cercetare în învăţământul universitar.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

20.04.2015-11.05.2015
Mentor-Tutore practică, cod COR 235902
Asigură condiţiile corespunzătoare organizării şi desfăşurării stagiilor de practică; Asigură comunicarea cu membrii echipei de
implementare şi membrii grupului ţintă; Contribuie la elaborarea programului de activităţi de practică punând la dispoziţia
practicantului toate mijloacele necesare.
Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională, Craiova, str. Calea
Severinului, nr.42, judeţul Dolj, cod identificare fiscală 22684732. Telefon: 0752088599.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Desfăşurarea de activităţi de tutoriat în sistemul de învăţământ superior, respectiv coordonarea şi îndrumarea studenţilor
Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, pentru efectuarea stagiului
de practică organizat în cadrul proiectului cu titlul „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a
studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic”, cod identificare proiect: POSDRU/161/2.1/G/139524.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

01.10.2013 – 18.02.2018
Lector universitar titular
Titular la disciplina Criminalistică în cadrul programului de studii de licență Drept.
Titulari la disciplinele Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală și Reguli metodologice aplicate
în investigarea criminalistică în cadrul programului de studii de masterat Științe penale și Criminalistică.
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova, Str. Vasile Conta,
nr. 4, județul Dolj, România. Tel.: +40 251423395.
Activități didactice și de cercetare în învăţământul universitar.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada 27.04.2010 – 30.09.2013
Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar titular

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducător de seminarii la următoarele discipline: Protecția juridică a drepturilor omului; Urbanism și amenajarea teritoriului;
Istoria dreptului românesc; Relații colective de muncă; Relații individuale de muncă; Drept procesual civil; Drept civil 1. Parte
generală.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4, județul Dolj,
România. Tel.: +40 251423395.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Curriculum vitae

Activități didactice și de cercetare în învăţământul universitar.
01.10.2009 – 27.04.2010
Asistent universitar asociat
Moise Adrian Cristian

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducător de seminarii la următoarele discipline: Dreptul mediului; Protecția juridică a drepturilor omului; Urbanism și
amenajarea teritoriului.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4, județul Dolj,
România. Tel.: +40 251423395.

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activități didactice și de cercetare în învăţământul universitar.

Perioada 01.02.2006 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Avocat în Baroul Dolj
Activitate de consultanță și asistență juridică în cauze aflate pe rolul instanțelor arondate Curții de Apel Craiova, precum și pe
rolul altor instanțe ca urmare a angajării de către părțile aflate în litigii cu caracter penal sau civil.
Titular al Cabinetului individual Moise Adrian Cristian- Cabinet de avocat, Craiova, str. Arieș, nr. 1, bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 5,
județul Dolj, România.
Tel: 0770175430.
Consultanță și asistență juridică.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curriculum vitae

30 noiembrie 2016 - 12 Decembrie 2016
Formator COR 242401 / Certificat de absolvire
Comunicarea în limba maternă; Comunicarea în limbi străine; Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie;
Competenţe informatice; Competenţa de a învăţa; Competenţe sociale şi civice; Competenţe antreprenoriale; Competenţă de
exprimare culturală; Respectarea legislaţiei specifice; Aplicarea prevederilor legilor referitoare la sănătatea şi securitatea în
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; Aplicarea normelor de protecţie a mediului; Asigurarea calităţii activităţii; Pregătirea
programului/stagiului de formare; Pregătirea formării practice; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la
formare; Evaluarea programului/stagiului de formare.
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Consiliul Național de Formare
Profesională a Adulților, prin Centrul Zonal De Educația Adulților Craiova.
ISCED 6
08 Iulie 2014 - 30 Noiembrie 2015
Bursier postdoctoral/Cercetător postdoctoral cu tema Dimensiunea criminologică a criminalităţii din cyberspaţiu.
Evoluţii comparative la nivel european şi naţional la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, în cadrul
Proiectului POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, intitulat Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul
uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ. Nr. contractului de cercetare
postdoctorală a fost 27583/07.07.2014 în cadrul Contractului POSDRU/159/1.5/S/141699, al cărui beneficiar a fost Universitatea
Titu Maiorescu din Bucureşti. Valoare contract: 55500 lei. Proiectul POSDRU/159/1.5/S/141699, intitulat Modernizarea legislaţiei
naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, a fost
implementat în perioada 2014-2015. Proiectul POSDRU/159/1.5/S/141699 a fost cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni”, Axa Prioritară 1 Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie
1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării.
La finalul stagiului postdoctoral, rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate de mine au fost următoarele: o monografie
intitulată, Dimensiunea criminologică a criminalităţii din cyberspaţiu, care a fost publicată în anul 2015 la o editură din ţară cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, Editura C.H. Beck din Bucureşti; 10 articole publicate în reviste ştiinţifice de
prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice; 3 articole ce se regăsesc în volumele unor conferinţe internaţionale publicate la edituri din
ţară şi străinătate cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, Editura Hamangiu din Bucureşti, Editura Bibliotecii
Naționale a Austriei din Vienna, aceste articole fiind indexate în baza internaţională de date ISI Web of Science.
Criminalitate informatică, Criminologie, Drept penal, Criminalistică.
Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.
ISCED 6

Moise Adrian Cristian

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

14 ianuarie - 20 ianuarie 2013
Auditor în domeniul calităţii COR 214130 / Certificat de absolvire
Comunicarea specifică activităţii de audit; Munca în echipa de audit; Perfecţionarea pregătirii profesionale; Analiza şi aprecierea
conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii; Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit; Conducerea
auditului; Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare; Întocmirea
documentelor specifice activităţii de audit; Întocmirea raportului de audit; Planificarea activităţii de audit.
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria –România în cadrul Proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de
calitate.
ISCED 6
31 Martie 2011 - 19 Aprilie 2011
Manager de proiect COR 241919 / Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului; Planificarea activităților și jaloanelor
proiectului; Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achiziții pentru
proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării în cadrul proiectului;
Managementul calității proiectului.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Consiliul Național de Formare
Profesională a Adulților, prin Centrul Zonal De Educația Adulților Craiova.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada

ISCED 6
01 octombrie 2007- 30 septembrie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Doctorat/Diplomă de Doctor în Drept, având specializarea în criminalistică, cu tema Metodologia investigării criminalistice
a infracțiunilor informatice. Titlul științific de doctor în drept a fost acordat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului nr.4387 din 6 iunie 2011.

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Specializarea Drept/ Domeniul Ştiinţe juridice
Dreptul european al drepturilor omului; Procesul civil internațional; Reforma instituțională a Uniunii Europene și politici
comunitare; Ordinea juridică a Uniunii Europene și controlul judiciar al acesteia; Rapoarte de cercetare științifică în domeniul
tezei de doctorat.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Curriculum vitae

Facultatea de Drept, Universitatea din București.
Teza de doctorat a fost susținută public în data de 10.12.2010.
ISCED 6
Octombrie 2009- Iunie 2011
Modul psihopedagocic (nivelul I + II).
Pedagogie, Psihopedagogie.
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova.
ISCED 6
Octombrie 2005- Martie 2007
Masterat/ Diplomă de Master în specializarea Drept public și științe penale.
Drept administrativ comparat; Sociologie și filosofie politică; Infracțiuni reglementate în legi speciale; Termenele în procesul
penal; Politici penale; Mijloace și metode speciale de cercetare medico-legală; Contencios administrativ și contravențional;
Probleme fundamentale ale teoriei dreptului.
Facultatea de Drept și Științe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova.
ISCED 6
Octombrie 2001- Iunie 2005
Licenţiat în știinţe juridice, specializarea Drept/ Diplomă de licenţă în științe juridice.
Drept penal; Drept civil; Drept procesual penal; Drept procesual civil; Drept penal special; Drept penal general; Criminalistică.
Facultatea de Drept și Științe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova.
ISCED 5
1997-2001
Diplomă de bacalaureat specializarea uman- intensiv engleză și franceză
Moise Adrian Cristian

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Limba și literatura română; Limba engleză; Limba franceză; Literatură uinversală.
Colegiul Naţional „Carol I” Craiova.
ISCED 3

Aptitudini şi competenţe personale Am obținut în luna iulie 2015 Certificatul internațional de competență lingvistică First Certificate in English, Nivel B2, emis de
Cambridge English Language Assessment, University of Cambridge, Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL
International (First).
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba Engleză
Limba Franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Domeniu de Competenţă
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Spirit de echipă, comunicativ.
Criminalistică; Criminologie; Drept penal. Partea specială; Drept penal. Partea generală; Drept procesual penal.
Meticulos, organizat, responsabil.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Windows, Word, Excel, Access, Power Point.
calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Membru în Colectivul de elaborare a termenilor aferenți domeniului Criminalistică în cadrul Proiectului de cercetare intitulat
Enciclopedia Juridică Română care se desfășoară sub egida Universității Titu Maiorescu din București, Academiei Române
prin Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu, Academiei Oamenilor de Știință din România și Academiei de
Științe Juridice din România.
Membru al Asociației Criminaliștilor din România.
Membru al Asociației Române de Științe Penale.
Membru al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică.
Editor in chief al revistei Journal of Law and Public Administration, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, Indexată
BDI, în bazele de date internaționale HeinOnline și CEEOL, http://sjea-dj.spiruharet.ro/cercetare/jurnale-stiintifice/77-journal-oflaw-and-public-administration
Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei Universul Juridic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN: 2393-3445, indexată
BDI, în bazele de date internaţionale: Ebsco Host şi HeinOnline, http://revista.universuljuridic.ro/echipa-editoriala/
Membru în Colegiul de Redacție al revistei Curierul Judiciar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, ISSN: 1582-7526, indexată BDI, în
bazele de date internaţionale: Ebsco Host, HeinOnline şi CEEOL, http://www.curieruljudiciar.ro/redactie/
Membru în Colegiul de Redacție al Revistei Journal of Advanced Research in Law and Economics, ISSN: 2068-696X,
inxdexare BDI în următoarele baze de date internaţionale: SCOPUS, CEEOL, ProQuest, EconLit, RePec, IndexCopernicus şi
Cabell's Directory, http://journals.aserspublishing.eu/jarle/about
Membru în Consiliul Științific al revistei Law Review, International Journal of Law and Jurisprudence Online Semiannually
Publication, Uniunea Juriştilor din România, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, e-ISSN 2246-9435, indexată BDI în următoarele
baze de date internaţionale: EBSCOHOST şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/editorial-team
Membru în Colegiul de Redacţie şi Consiliul Științific al Revistei Române de Criminalistică, ISSN 1454-3117, e-ISSN 26542656, indexată BDI, în bazele de date internaţionale: Ebsco Host, Proquest şi Indexcopernicus International,
http://www.asociatiacriminalistilor.ro/?cat=16
Membru în Consiliul Științific al revistei Forum Criminalistic, Departamentul de Criminalistică din cadrul Academiei de Poliţie
A. I. Cuza din Bucureşti, Ed. Estfalia, Bucureşti, ISSN 1844-2641, indexată BDI în bazele de date internaţionale: EBSCOHOST,
Proquest, WorldCat, http://www.forum-criminalistic.ro/board.html
Membru în Colegiul de Redacţie al revistei IUSTITIA din cadrul Baroului Dolj, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN: 20686145, http://www.barouldolj.ro/index.php?show=revista
Membru în Colegiul de Redacţie al revistei Arhivele Olteniei, ICSU C.S. Nicolăescu Plopşor Craiova, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, ISSN – L: 1015-9118, ISSN (Online): 2558-8435, indexată BDI în următoarele baze de date internaţionale: ERIH
PLUS, Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), MIAR, SIS, Open Academic Journal Index (OAJI), DRJI,
http://arhiveleolteniei.ro/ro/consiliul-editorial/

Curriculum vitae

Moise Adrian Cristian

Publicații și activități de cercetare în domeniul criminalității informatice:
autor al multor articole în domeniul criminalităţii informatice publicate în reviste de specialitate precum și în
cadrul unor simpozioane naționale și internaționale;
autor al cărții cu titlul: Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice, Editura
Universul Juridic, București, 2011, ISBN 978-973-127-556-7, 442 de pagini;
autor al cărții cu titlul: Dimensiunea criminologică a criminalităţii din cyberspaţiu, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2015, ISBN: 978-606-18-0492-4, 448 de pagini;
coautor al unui curs universitar de Criminalistică: Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica.
Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale, Ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București,
2014, ISBN 978-606-673-482-0, 308 de pagini;
coautor al unui curs universitar de Criminalistică: Adrian Cristian Moise, Emilian Stancu, Criminalistica.
Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2017, ISBN: 978-606-39-0044-0, 355 de pagini.
Premiul George Mil. Demetrescu acordat de Baroul Dolj pentru cea mai bună publicație a anului 2011 a unui avocat din Baroul
Dolj pentru lucrarea Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice.

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Curriculum vitae

Categoria B.
Referinţe la cerere

Moise Adrian Cristian

