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Criste Mircea 

 

Curriculum vitae 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CRISTE, Mircea 

E-mail professor@criste.net 
  

Cetăţenia Română 
  

Naționalitatea Germană 

Data naşterii   27.08.1957 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din ianuarie 2006 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular al cursurilor de Drept constituţional şi instituţii politice şi Drept constituţional comparat - 
Facultatea de drept ; profesor în cadrul Şcolii doctorale de la Facultatea de drept a Univ. de Vest 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara (bd. Eroilor nr. 9A, Timişoara, cod poştal 300575) şi asociat la 
Universitatea « 1 Decembrie 1918 » Alba-Iulia (Str. N. Iorga nr. 11 – 13, Alba Iulia, cod poştal 510009) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada Din ianuarie 2006 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consiliere şi reprezentare juridică 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual în Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă juridică 
  

Perioada 2004 -2005 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular al cursurilor de Drept constituţional şi instituţii politice şi Drept constituţional comparat în cadrul 
catedrei de drept public - Facultatea de drept ; profesor în cadrul Şcolii doctorale de la Facultatea de 
drept a Univ. de Vest 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara (bd. Eroilor nr. 9A, Timişoara, cod poştal 300575) şi Universitatea « 1 
Decembrie 1918 » Alba-Iulia (Str. N. Iorga nr. 11 – 13, Alba Iulia, cod poştal 510009) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 1991 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Cadru universitar asociat (cu grad universitar de conferenţiar) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea cursului de Drept constituţional şi instituţii politice  

Numele şi adresa angajatorului Universităţi de stat şi particulare din Alba-Iulia, Lugoj, Reşiţa, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 2001 -2004 

Funcţia sau postul ocupat Ambasador 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Şef al misiunii diplomatice române în Republica Macedonia (F.Y.R.O.M.) 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Diplomaţie 
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Perioada 1998 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Procuror general 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea şi reprezentarea Ministerului Public, coordonarea şi controlul activităţii tuturor parchetelor. 

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (actualmente Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -
bd.Libertăţii nr. 12-14, sector 5, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Judiciar 
  

Perioada 1997 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Director General (primul director civil după cel de al doilea război mondial) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea şi reprezentarea administraţiei penitenciare, coordonarea şi controlul activităţii tuturor 
penitenciarelor. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Penitenciarelor (Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie penitenciară 
  

Perioada 1996 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de judecată în apel şi recurs 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Apel Timişoara (Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, cod poştal 300055) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Judiciar 
  

Perioada 1991 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de judecată în primă instanţă, apel şi recurs 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Caraş-Severin (Horea nr. 2-4, Reşiţa, cod poştal 320061) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Judiciar 
  

Perioada Ianuarie 1990 – mai 1990 

Funcţia sau postul ocupat Secretar C.P.U.N. Caraş-Severin 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea administraţiei la nivel de judeţ în perioada de tranziţie postrevoluţionară, până la 
alegerile din mai 1990 

Numele şi adresa angajatorului C.F.S.N., apoi C.P.U.N. Caraş-Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie 
  

Perioada 1984-1985 

Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de judecată în primă instanţă 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Caransebeş (Mihai Viteazul nr. 4, cod poştal 325400, Caransebes) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Judiciar 
  

Perioada 1985 - 1990  

Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de judecată în primă instanţă 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Reşiţa (Horea nr. 2-4, Reşiţa, cod poştal 320061) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Judiciar 
  

Perioada 1981 - 1983 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic (prin repartitie) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consiliere şi reprezentare juridică 

Numele şi adresa angajatorului B.J.A.T.M. Caraş-Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă juridică 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 1991 – 14 ianuarie 1995 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe juridice 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept constituţional – controlul de constituţionalitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de drept - Universitatea de drept şi ştiinţe economice "Paul Cézanne" Aix-Marseille III 
(Franţa) 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Doctorat (ISCED 6) 

  

Perioada Noiembrie 1990 – octombrie 1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Controlul de constituţionalitate, protecţia drepturilor fundamentale, drept constituţional, drept 
administrativ, drept financiar, drept european, drept comparat, informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de drept - Universitatea de drept şi ştiinţe economice "Paul Cézanne" Aix-Marseille III 
(Franţa) 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Master (ISCED 6) 

  

Perioada 1977 - 1981 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de drept - Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Învăţământ superior (ISCED 5A) 

  

Perioada 1964 – 1976 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Materii de cultură generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala generală nr. 2 şi Liceul teoretic “Diaconovici-Tietz” Reşiţa 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Învăţământ preuniversitar (ISCED 2A-3A) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba Franceză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba Germană  
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
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Informaţii suplimentare - Ordinul « Steaua României » în grad de Mare Ofiţer (conferit prin decretul Preşedintelui României 
nr. 527/2000 - Monitorul Oficial Nr. 666 din 16 decembrie 2000) ;  

 

- « Meritul Judiciar » clasa a III-a (conferit prin decretul Preşedintelui României nr. 602/2002 - 
Monitorul Oficial Nr. 489 din 9 iulie 2002) ; 

 
- Expert A.R.A.C.I.S. 
 
- Peste 80 de lucrări publicate (monografii, cursuri, studii şi articole) 

 
  

 
 


