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1988-1992  în urma concursului am urmat cursurile Liceului 

Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, pe care le-am absolvit 

în anul 1992, an în care am obţinut şi diploma de bacalaureat  

1992-1996   în urma concursului de admitere am urmat cursurile 

Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, pe care le-am 

absolvit în anul 1996, an în care am obţinut şi diploma de 

licenţă 

1998  am absovit cursurile Departamentului pentru pregătirea 

personalului didactic organizat de Universitatea din Bucureşti 

Activitate didactică 

şi academică  

 

 

2008- prezent conferenţiar univ. dr. la Catedra de drept penal 

(denumită apoi Departamentul de Drept penal) din cadrul 

Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 

2002-2008 lector univ. dr. la Catedra de drept penal a Facultăţii 

de Drept a Universităţii din Bucureşti 

1999-2002 asistent univ. dr. la Catedra de drept penal a Facultăţii 

de Drept a Universităţii din Bucureşti 

1996-1999 preparator univ. dr. la Catedra de drept penal a 

Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 

Predau cursul și conduc seminarii de Drept penal partea 

generală la o serie de studenți din anul al II-lea – licență, forma 

de învățământ ZI 

Sunt titularul de curs și desfășor activităţi tutoriale de Drept 

penal partea generală pentru studenții din anul al II-lea – licență, 

forma de învăţământ la distanţă (ID) 

Activitate ştiinţifică           

şi de cercetare 

 

 

 

1996 în urma concursului am fost admis la doctorat sub 

îndrumarea prof. univ. dr. Costică Bulai cu tema: „Suspendarea 

executării pedepsei ca formă a probaţiunii în dreptul penal 

român” 

1997 Siracusa, Italia - am participat la Seminarul internaţional al 

tinerilor penalişti cu tema  „Criminalitatea organizată”, seminar 

organizat de Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP) şi 

Institutul Superior Internaţional de Ştiinţe Penale (ISISC) 

1999 am beneficiat de o bursă Erasmus în cadrul programului 

Socrates la Facultatea  de Drept a University of Central England 

in Birmingham (Marea Britanie) unde m-am documentat şi am 

participat la discuţii cu specialişti în domeniul probaţiunii 



2004   am susţinut în şedinţă publică teza de doctorat cu tema: 

„Suspendarea executării pedepsei ca formă a probaţiunii în 

dreptul penal român”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 

Costică Bulai. Mi-a fost acordată distincţia magna cum laude 

2009 – dec. 2011 am fost  membru în echipa de cercetare ce a 

obţinut, în urma concursului, finanţarea de la bugetul de stat a 

proiectului de cercetare exploratorie (grant) cu tema: Implicaţiile 

executării hotărârilor penale în cadrul instituţiei cooperării 

juridice internaţionale în materie penală. Coordonatorul 

proiectului de cercetare a fost dl. prof. univ. dr. Anastasiu Crişu 

de la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 

Alte activităţi  

 

nov. 2015- prezent  Director al Departamentului de Drept penal 

din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 

Am făcut parte din secretariatul de redacţie al revistei Analele 

Universităţii din Bucureşti – seria drept. Din anul 2006 – 

prezent sunt membru în colegiul de redacţie al aceleiaşi reviste 

• îndrumare lucrări de licenţă 

• participare în comisiile de admitere şi licenţă 

• participare în comisiile de susţinere a lucrărilor de diplomă 

• participare în juriul competiției „Sesiunea de comunicări 

științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept, 

Universitatea din București”  

• referent de specialitate în comisiile de acordare a titlului de 

doctor 

• participare în comisiile de definitivat, grad didactic II şi grad 

didactic I din învăţământul preuniversitar 

• selecţia şi pregătirea studenţilor în vederea participării la 

concursuri între facultăţi (Hexagonul Facultăţilor de Drept din 

România) 

Organizații 

profesionale 

Sunt avocat, membru în Baroul Bucureşti din anul 1996 cu 

definitivatul în profesie obţinut în anul 1998 

Premii  

Decorații  

Limbi străine engleza, franceza 

Email cristian.mitrache@drept.unibuc.ro 

  


