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NUME, PRENUME: Cristea Gabriela 

CETĂȚENIE: MDA 

DATE DE CONTACT DE SERVICIU: 078264110, gabriela.bitca@mai.gov.md 

 

STUDII:   

2017 – 2020 – Doctorand în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative, 

a consorțiului instituțiilor de învățământ ASEM și USPEE specialitatea 552.08. Drept internaţional 

şi european public; 

2013-2015- Masterat în Studii de Securitate şi Integrare Europeană în cadrul Universităţii „Al. 

I. Cuza” din Iaşi, România (Tema:,,Influența conflictului ruso-cecen în cadrul securității 

regionale”); 

2010-2013-Studii de licenţă în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în cadrul Universităţii 

„Al.I. Cuza” din Iaşi, România (Tema: ,,Securitate și insecuritate în sistemul internațional-o 

analiză a programului nuclear a Iranului și a Coreei de Nord). 

 

COMPETENȚE PERSONALE: 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: Rusă (Nivel C1), Engleză (Nivel B2), Franceză (Nivel 

B1), Spaniolă (Nivel A2). 

COMPETENȚE DE COMUNICARE: Seriozitate și responsabilitate,spirit de echipă, 

capacitate bună de adaptare la medii multiculturale, dobândită în urma unor călătorii în Irlanda, 

Turcia, Ucraina, Bulgaria, Muntenegru, Croația, Italia, Grecia, România, Spania, Belarus. 

Competențe bune de comunicare ca urmare a activității de voluntariat în cadrul Organizației 

Studenților la Studii Europene din Iași (2012- 2014). De asemenea am fost observator la alegerile 

parlamentare din decembrie 2012 în Colegiul 9 din Iași, o experiență care m-a ajutat să îmi dezvolt 

atenția distributivă, dar și să îmi dezvolt aptitudinile de lider. Spirit organizatoric, dobândit ca 

urmare a unui stagiu de practică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, 

departamentul Drept Internațional ( 07 iulie 2012- 30 septembrie 2012). 

Competențe informatice: O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, Microsoft Excel 

și Power Point. 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ: 

noiembrie 2016-prezent - ofițer principal al Direcției cooperare internațională a 

Ministerului Afacerilor Interne  

 

RESPONSABILITĂȚI: 

o Elaborarea proiectelor acordurilor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul 

afacerilor interne. 

o Elaborarea proiectelor de acte normative pentru acordarea deplinelor puteri în vederea 

semnării tratatelor internaţionale. 

o Acordarea suportului în formularea poziţiei instituţiei, după caz, a Guvernului sau 

Statutului în cadrul participării în structurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale  prin 

elaborarea concepţiilor, strategiilor, planurilor de acţiuni, programelor şi altor documente de 

politici regionale sau internaţionale. 

o Pregătirea documentelor necesare pentru aprobarea, acceptarea, ratificarea tratatelor 

internaţionale, acordurilor bilaterale, programelor interstatale, interguvernamentale şi 

interinstituţionale pe domeniul de competenţă. 

o Participarea la comitetele/comisiile create în cadrul tratatelor internaţionale, după caz. 

o Organizarea, coordonarea şi participarea la desfãşurarea activităţilor de negociere, 

definitivare, semnare şi promovare spre aprobare/ratificare/intrare în vigoare a tratatelor şi altor 

documente de cooperare încheiate şi, ulterior asigurarea aplicării acestora de către autorităţile 



administrative şi instituţiile din subordinea MAI, responsabile de implementarea tratatelor la care 

Republica Moldova este parte pe linia de activitate a MAI. 

o Participarea la formularea observaţiilor şi propunerilor argumentate la proiecte de: 

convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale; acte legislative şi normative naţionale şi cu caracter 

intern (ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultată direcţia. 

 

septembrie 2015 - noiembrie 2016 - specialist relații internationale la Teatrul 

Național ,,Eugene Ionesco”. 

 

CURSURI DE INSTRUIRE/CONFERINȚE 

22 - 26 mai 2017 - Continuarea implementării conceptului de gestionare integrată a frontierei 

de stat în Republica Moldova, în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european, OR. 

București, România. 

16-17 octombrie 2017- Curs de management al relațiilor internaționale, Academia „Ștefan cel 

Mare” din MAI, Chișinău. 

23-24 octombrie 2017-Conferința anuală cu privire la migrație organizată de ICMPD or. Viena, 

Austria. 

14-16 noiembrie 2017 - Forumul regional pentru inovare în guvernare: către obiective globale 

printr-o guvernare eficientă, or. Chișinău. 

23 noiembrie 2017 - Conferință privind problemele de securitate regională în contextul 

amenințărilor hibride, or. Chișinău. 

27-28 aprilie 2018, Simpozionul Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a XVI-

a, or. Chișinău, prezentarea articolului întitulat: Risks and threats to the security of the Republic of 

Moldova in the context of organized cross-border crime in the Balkans. 

15 – 16 noiembrie 2019, Conferința internațională științifico – practică «Организация 

Объединенных Наций и глобальные проблемы человечества в ХХI веке», or. Ufa, Federația 

Rusă, participarea cu articolul Региональная безопастность в контексте современной 

геополитике, co-autor-dl Oleg Bălan, doctor habilitat în drept, prof.univ. 

28 februarie 2020 – Conferința științifică internațională ,,Contribuția tinerilor cercetători la 

dezvoltarea administrației publice”, or. Chișinău, participarea cu articolul Cooperarea juridică 

internațională în materie penală. 

22 mai 2020 – Conferința științifică internațională ,,Teoria și practica administrării publice”, 

or. Chișinău, prezentarea articolului Originea și evoluția criminalității organizate transfrontaliere. 

 

PUBLICAȚII: 

1. CRISTEA, G., Organizațiile regionale și internaționale în lupta împotriva crimei 

organizate, în Revista Naţională de Drept, nr. 1-3(231-233)/2020/ISSN 1811-0770; 

2. CRISTEA, G., Siguranța frontierelor Republicii Moldova, prin prisma existenţei unei zone 

necontrolate de către autorităţile centrale moldovenești, în Revista Institutul Național al Justiției, 

nr. 1-3(231-233)/2020/ISSN 1811-0770; 

3. CRISTEA, G., POALELUNGI, M., Strategia Națională de Securitate a Republicii Moldova 

ca instrument de protejare a Securității Naționale, co-autor, dl Poalelungi M., dr. hab., conf. univ., 

în Revista Națională de drept (în curs de publicare); 

4. CRISTEA, G., Dezmembrarea Iugoslaviei și expansiunea crimei organizate în Balcani, în 

Revista Studii Juridice Universitare, nr. 1-2(49-50)/XII/2020/ISSN 1857-4122. 

 


