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INFORMAŢII PERSONALE        Cristina CASIAN 

 

 

 

 
 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

Sep 2021–prezent Consilier parlamentar 
 

Senatul României  
- Activități administrative asociate cabinetului, relația cu direcțiile Parlamentului (IT, HR, 

Salarizare, etc) 
- Consilierea privind activitatea parlamentara, recomandări de vot, monitorizarea legislativa din 

Parlament 
- Analiza legislativa pentru agenda parlamentarului, a comisiilor de specialitate si pentru 

propunerile parlamentarului 
- Relații cu ministerele si alte instituții cu care se discută inițiativele legislative ale parlamentarului, 

participare la grupuri de lucru 
- Participarea la ședințele comisiilor si documentarea discuțiilor prin minute 
- Consilierea cu specialiștii externi si consilierii celorlalți parlamentari în vederea obținerii de 

puncte de vedere 
- Monitorizarea media, elaborarea și propunerea de poziții publice de comunicare. 

 

Sep 2021–prezent  Consilier parlamentar  
 

Camera Deputaților 
- Activități administrative asociate cabinetului, relația cu direcțiile Parlamentului (IT, HR, 

Salarizare, etc) 
- Consilierea privind activitatea parlamentara, recomandări de vot, monitorizarea legislativa din 

Parlament 
- Analiza legislativa pentru agenda parlamentarului, a comisiilor de specialitate si pentru 

propunerile parlamentarului 
- Relații cu ministerele și alte instituții cu care discuta inițiativele legislative ale parlamentarului, 

participare la grupuri de lucru 
- Consilierea cu specialiștii externi și consilierii celorlalți parlamentari în vederea obținerii de 

puncte de vedere. 
 

Iun 2011–prezent            Formator 
 

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților 
- coordonarea atelierelor la disciplina Dreptul muncii (2011); 
- susținere de prelegeri și coordonarea atelierelor la disciplina Dreptul securității sociale (2012); 
- susținere de prelegeri la disciplina Drept european al muncii (2012-prezent). 

 

Noi 2019–Mar 2021 Consilier juridic 
 

Primăria Municipiului București, Asociația Centrul Municipal pentru Dialog 
București  

- Urmărirea noutăților legislative specifice domeniului de activitate al angajatorului și informarea 
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conducerii Asociației; 
- formularea de răspunsuri și puncte de vedere juridice la solicitarea conducerii; 
- redactarea, verificarea proiectelor de contracte; negocierea clauzelor legale contractuale ; 
- verificarea legalității actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare; 
- avizarea pentru legalitate a documentelor juridice, contractelor, convențiilor, actelor adiționale 

sau a oricăror alte acte care produc efecte juridice și angajează Asociația; 
- avizarea pentru conformitate cu prevederile legale a măsurilor administrative ce se iau în 

cadrul Asociației. 
 

Oct 2018–Apr 2021 Consilier juridic 

 
LEGALCONSULT SRL (România) 

- consultanță juridică și informare legislativă pentru clienții societății; 
- soluționarea cererilor clienților societății cu caracter juridic in domeniile dreptului: comerc ial; 

dreptul muncii, fiscal, drept civil; 
- redactarea, verificarea proiectelor de contracte; negocierea clauzelor legale contractuale ; 
- verificarea legalității actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare. 

 
Ian 2019–Apr 2021 Sef birou administrativ 

 
Cabinet de avocat Alina Letia 

- coordonarea serviciilor administrative; 
- inregistrări la Registrul Comerțului/ ANAF; Direcții taxe și impozite; 
- întocmirea și evidența facturilor cabinetului ; 
- asigurarea relației cu contabilitatea. 
-  

 
03/2019–07/2019 Consilier juridic 

 
- Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania - LAPAR 

- consultanță juridică și informare legislativă; 
- pregătire ședințe adunări generale. 

 
09/2018–12/2018 Inspector Resurse Umane 

 
- UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - UNBR  

- gestionarea dosarelor personale ale angajaţilor; 
- organizarea şi derularea operaţiunilor de evidenţă a personalului în cadrul instituției; 
- întocmirea dosarelor de pensionare. 

 
Oct 14–Iun 15 Asistent de cercetare 

 
Universitatea din București, Facultatea de Drept 

- coordonarea seminariilor la disciplina Dreptul muncii și Dreptul securității sociale. 
- coordonarea seminariilor la disciplina Criminalistică. 

 
Apr 11–Oct 11 Administrator financiar 

 
Universitatea din București, Direcția Resurse Umane 

- organizarea și gestionarea recrutării și selecției personalului; organizarea desfășurării 
concursurilor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

- organizarea și gestionarea depunerii declarațiilor de avere și interese; 
- încheierea și urmărirea derulării contractului individual de muncă al salariaților; 
- întocmirea, înregistrarea, actualizarea și arhivarea documentelor specifice angajării (contract 

de muncă, adeverințe, decizii etc.). 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 

10/2013–Prezent Doctorand bursier în Drept 

Universitatea din București, Facultatea de Drept, Școala Doctorală 

Specializarea Dreptul muncii, Subdomeniu Drept privat 

Tema tezei de doctorat: „Securitate și sănătate în muncă. Procedura de 
constatare, învestigare și înregistrare a accidentelor de muncă cu victime”, 
conducător științific prof. univ. dr. Claudia Ana Moarcăș 

 
Oct 15–Ian 16 Stagiu Erasmus+ 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Travail, Études sociales, 
Administration économique (Social sciences, Business and Law), 
Paris (Franța) 

Raport de cercetare cu titlul : „Accidents du travail et responsabilité pénale dans le 
droit français” 

 
Aug 09–Iul 10 Master în Dreptul Uniunii Europene 

Universitatea din București, Facultatea de Drept 

Nota obținută pentru susținerea lucrării de disertație: 10,00 (zece) 

 

Aug 09–Iul 10 Master în Relații Internaționale și Diplomație 

Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept 

Nota obținută pentru susținerea lucrării de disertație: 10,00 (zece) 

 

Aug 05–Iul 09 Licențiat în Drept 

Universitatea „Titu Maiorescu”, 

Facultatea de Drept Nota obținută la 

examenul de licență: 9,90 (nouă, 90%) 

Media de promovare a anilor de studii: 

8,28 (opt, 28%) 

 

Aug 04–Iul 08 Economist licențiat 

Academia de Studii Economice din București, 

Facultatea de Marketing, Lucrarea de licență pe tema 

„Analiza Riscului în Marketingul Internațional”, Nota obținută 

la lucrarea de licență: 9,00 (nouă) 

 

Aug 00–Iul 04 Diplomă de bacalaureat 

Liceul teoretic „Jean Monnet”, București 

Media generală la examenul de bacalaureat: 9,15 (nouă, 15%) 

 
Oct 16–Iul 18 Curs: „Detectarea comportamentului disimulat prin tehnica poligraf” 
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Asociația Română de Psihologie Judiciară 

 Nota obținută la examen : 9,80 (nouă, 80%) Certificat de absolvire 

 

2011 Program de pregătire profesională autorizat 
„Inspector resurse umane” 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București Centrul de 
Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii 

Nota obținută la examen : 9,75 (nouă, 75%) 

 

PARTICIPĂRI ȘI PREZENTĂRI 
 

Perioada  24-30 August, 2016 

Eveniment  3RD International Multidisciplinary Scientific Conference on Social 

Sciences & Arts, SGEM 2016, Albena Bulgaria 

Lucrarea susținută  „Suicide – Industrial accident?” 

   

Perioada  15 Mai, 2015 

Eveniment  Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, Timișoara 

Organizator  Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 

Lucrarea susținută  „Cercetarea la fața locului în cazul accidentelor de muncă” 

   

Perioada  27-28 Noiembrie, 2014 

Eveniment  Simpozionul „Expertizele în noile Coduri de procedură. Activitatea, rolul 

și răspunderea experților criminaliști” 

Organizator  Corpul Experţilor Criminalişti din România „Aurel Boia”, Aula Magna, 

Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Lucrarea susținută  „Expertiza în cazul accidentelor de muncă” 

   

Perioada  12 Septembrie, 2014 

Eveniment  Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral 

Researchers, Craiova 

Lucrarea susținută  „Procedura consultării partenerilor sociali la nivel național și european” 

   

Perioada  1-10 Septembrie, 2014 

Eveniment  International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social 

Sciences & Arts, SGEM, Albena, Bulgaria 

Lucrarea susținută  „Legal changes in the field of collective bargaining in Romania” 

   

 

Perioada 

  

9-10 Decembrie, 2013 

Eveniment  Conferința Internațională Jean Monnet „Cooperarea transfrontalieră – 

modele de bune practici în Regiunea Carpatică (Polonia, Slovacia, 

Ucraina, Ungaria şi România)” 

Organizator  Universitatea din Oradea, http://www.eucrossborderlaw.eu/ 

Lucrarea susținută  „The Trade Union Cross-Border Movement” 

 

Perioada 

  

Martie, 2010 

Eveniment  Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților 

Organizator  Universitatea din București, Facultatea de Drept 

Lucrarea susținută  „Cetățenia Uniunii Europene” 

 

 

http://www.eucrossborderlaw.eu/
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LUCRĂRI PUBLICATE 
 

 

1.  „O realitate a secolului al XXI-lea: accidentele de muncă”, în Hic et Nunc 

- Alexandru Athanasiu, Facultatea de Drept, Centrul de Drept Social 

Comparat, Ed. C.H. Beck, 2020;  

2.  „Drept social al Uniunii Europene în practică. Întrebări, grile, studii de 

caz”, în colaborare cu Valentina Lidia Lupu, Bianca-Georgiana 

Dumbravă; Gheorghe Codruț Preda, coordonator Claudia-Ana 

Moarcăș; Ed. Universul Juridic, București, 2019; 

3.  Autor principal pentru definirea termenilor de criminalistică, în 

Enciclopedia Juridică, coordonat de Institutul de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române şi de Universitatea 

„Titu Maiorescu“ Bucureşti, București, 2018; 

4.  „Securitatea și sănătatea în muncă în Franța, Germania și Grecia”, în 

Curierul Juridicar nr.8/2018, pp.480-487; 

5.  „Suicide – industrial accident?”, în volumul conferinței 3RD International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 

2016, Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 

Volume II, Albena Bulgaria, 24-30 August, 2016, pp.791-798; 

6.  „Cercetarea la fața locului în cazul accidentelor de muncă”, Studii și 

Cercetări juridice europene. Conferința Internațională a Doctoranzilor în 

Drept, ediția a 7-a, Ed. Universul Juridic, Timișoara, 2015, pp.248-257; 

7.  „Cadrul metodologic general de cercetare a accidentelor de muncă”, în 

volumul conferinței „Joint International Conference of Doctoral Students 

and Post-Doctoral Researchers”, Sibiu, 5-6 iunie 2015; 

8.  „Procedura consultării partenerilor sociali la nivel european și national”, 

Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers 

Conference Craiova, 12-13 September 2014, - Conference Proceedings -, 

Volume 3: Doctoral research within Social and Humanistic Sciences, pp.100-

106; 

9.  „Legal changes in the field of collective bargaining in Romania”, în volumul 

conferinței: „SGEM Conference on Political Science, Law, Finance, 

Economics & Tourism. Conference Proceedings”, Volume I, „Political 

Sciences. Law”, 2014, ISBN: 978-619-7105-25-4, pp.649-656; 

10.  „The Trade Union Cross-Border Movement”, Cross-border cooperation. 

Models of good practice in Carpathian Region, C.H. Beck Publishing House, 

Bucharest, 2014, pp.51-61; 

11.  „Medierea în relațiile de muncă”, în „Revista română de drept privat”, 

nr.3/2013, pp.37-51; 
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12.  „Grile și Studii de caz. Drept social european”, Ed. C.H. Beck, 

București, 2012 (în colaborare cu Ana-Maria Vlăsceanu); 

13.  „Procedura reprezentării salariaţilor în procesul de negociere colectivă”, 

în „Curierul judiciar” nr. 5/2012, pp. 288-292; 

14.  „Prevederi noi privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor 

europene de întreprindere”, în „Curierul Judiciar” nr. 2/2012, p. 124-127; 

15.  „Impactul Liberei circulații asupra familiei”, în „Revista română de drept 

privat”, nr. 2/2011, pp. 33-52. 

ABILITĂȚI PERSONALE    
 

 

Abilități sociale               Seriozitate, corectitudine, adaptabilitate rapidă, capacitate 
de asimilare de noi informații, disponibilitate pentru implicare 

Aptitudini artistice    Pian și vioară, pictură 

Permis de conducere     Categoria B 

 

 


