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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume CRISTIAN DIACONESCU

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 2 iulie 1959

Sex masculin

Experienţa profesională

Perioada 1983-1990

Funcţia sau postul ocupat Judecător; Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov; Judecătoria Sectorului 4; Ministerul Justiţiei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Justitie

Perioada 1990-1993

Funcţia sau postul ocupat Diplomat

Activităţi şi responsabilităţi principale Misiunea Permanentă a României la OSCE

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Diplomatie

Perioada 1993-2000

Funcţia sau postul ocupat -Coordonator al secţiei de cooperare în domeniul politico-militar al OSCE;
Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena, adjunct al şefului 
misiunii pentru domeniile politico-militar şi de securitate ale OSCE
-Director al Directiei OSCE si de Cooperare Subregionala
- Director general al Directiei Generale Juridice ,Tratative si Consulara                   

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Secretar general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare Economica la Marea Neagra
- Secretar de stat in MAE

Perioada 2004-2008

Funcţia sau postul ocupat Ministrul Justitiei (2004); Senator (2004-2008);
- Presedinte al Comisiei pentru Aparare,Ordine Publica  si Siguranta Nationala
- Vice presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Senatul Romaniei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Senator

Perioada 2008 la zi

Funcţia sau postul ocupat - Ministrul Afacerilor Externe -2009-
- Senator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe; Senatul Romaniei



Pagina / - Curriculum vitae al 
Nume Prenume 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003   20060628

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada 1979-1983

Calificarea / diploma obţinută Jurist / Stiinte Juridice

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Facultatea de Drept – Universitatea Bucuresti

Perioada 1992

Calificarea / diploma obţinută Pregatire de specialitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Aspectele politico-militare in domeniul securitatii europene si euro-atlantice .Aplicarea masurilor de 
crestere a increderii si securitatii in Europa

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Centrul pentru Prevenirea Conflictelor-Viena

Perioada 2004-2007

Calificarea / diploma obţinută Pregatirea si sustinerea tezei de doctorat cu tema „Contractul de Forfetare”.
Doctor in Stiinte Juridice

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Teoria generala a dreptului civil, teoria generala a obligatiilor, drept bancar, drept international public ,
dreptul comertului international, stiinte economice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza,Franceza

Competenţe şi abilităţi sociale Activitate politica din anul 2001

Competenţe şi aptitudini organizatorice Managementul Institutiilor Centrale de Stat, Negocieri Internationale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Windows; Microsoft Office

Permis(e) de conducere Categoria B
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		Informaţii personale

		



		Nume / Prenume

		CRISTIAN DIACONESCU



		Naţionalitate(-tăţi)

		Romana



		

		



		Data naşterii

		2 iulie 1959



		

		



		Sex

		masculin



		

		



		Experienţa profesională

		



		

		



		Perioada

		1983-1990



		Funcţia sau postul ocupat

		Judecător; Inspector de specialitate 



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		



		Numele şi adresa angajatorului

		Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov; Judecătoria Sectorului 4; Ministerul Justiţiei



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Justitie





		Perioada

		1990-1993



		Funcţia sau postul ocupat

		Diplomat



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		Misiunea Permanentă a României la OSCE



		Numele şi adresa angajatorului

		Ministerul Afacerilor Externe



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Diplomatie



		Perioada

		1993-2000



		Funcţia sau postul ocupat

		-Coordonator al secţiei de cooperare în domeniul politico-militar al OSCE;


Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena, adjunct al şefului misiunii pentru domeniile politico-militar şi de securitate ale OSCE

-Director al Directiei OSCE si de Cooperare Subregionala


- Director general al Directiei Generale Juridice ,Tratative si Consulara                   



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		



		Numele şi adresa angajatorului

		Ministerul Afacerilor Externe



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		· Secretar general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare Economica la Marea Neagra

· Secretar de stat in MAE



		Perioada

		2004-2008



		Funcţia sau postul ocupat

		Ministrul Justitiei (2004); Senator (2004-2008);


- Presedinte al Comisiei pentru Aparare,Ordine Publica  si Siguranta Nationala


- Vice presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		



		Numele şi adresa angajatorului

		Senatul Romaniei



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Senator



		Perioada

		2008 la zi



		Funcţia sau postul ocupat

		· Ministrul Afacerilor Externe -2009-

· Senator
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		Numele şi adresa angajatorului

		Ministerul Afacerilor Externe; Senatul Romaniei





		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		



		

		



		Educaţie şi formare

		



		

		



		Perioada

		1979-1983



		Calificarea / diploma obţinută

		Jurist / Stiinte Juridice



		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Facultatea de Drept – Universitatea Bucuresti



		Perioada

		1992



		Calificarea / diploma obţinută

		Pregatire de specialitate 



		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		Aspectele politico-militare in domeniul securitatii europene si euro-atlantice .Aplicarea masurilor de crestere a increderii si securitatii in Europa



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Centrul pentru Prevenirea Conflictelor-Viena



		Perioada

		2004-2007



		Calificarea / diploma obţinută

		Pregatirea si sustinerea tezei de doctorat cu tema „Contractul de Forfetare”.

Doctor in Stiinte Juridice



		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		Teoria generala a dreptului civil, teoria generala a obligatiilor, drept bancar, drept international public , dreptul comertului international, stiinte economice



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Academia de Studii Economice.



		Perioada

		



		Calificarea / diploma obţinută

		



		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		



		

		



		Aptitudini şi competenţe personale

		



		

		



		Limba(i) maternă(e)

		Romana



		

		



		Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

		Engleza,Franceza



		

		



		Competenţe şi abilităţi sociale

		Activitate politica din anul 2001



		

		



		Competenţe şi aptitudini organizatorice

		Managementul Institutiilor Centrale de Stat, Negocieri Internationale.



		

		



		Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

		Windows; Microsoft Office



		

		



		

		



		Permis(e) de conducere

		Categoria B
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