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NUME:
NASTASIU
PRENUME:
CALIN-CIPRIAN

STUDII:
1987-1992:Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti,specializarea Cariera –
judiciara;
1982-1986: Liceul Industrial 7, Timisoara,profil mecanic;
1975-1982: Scoala Generala nr.19, Liceul de arta ” Ion Vidu”-Timisoara;
SPECIALIZARI:
2001-Curs de tehnici criminalistice privind fraudele cibernetice si falsul de
moneda, organizat la Bucuresti de US Secret Service;
Noiembrie 2003: curs de investigare a infractiunilor de terorism,curs initiat de
Europol si desfasurat la Bucuresti;
Mai 2005-seminar de combatere a terorismului international-GDANSK,POLONIA;
Martie 2006:seminar international de combatere a terorismului, desfasurat la
VIENA sub auspiciile OSCE;
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3-5 octombrie 2007 : Analiza strategica a informatiei,curs desfasurat in
Romania,Poiana Brasov, sub egida UE ;
19-21 mai 2008, Bucuresti: curs de analiza a informatiilor obtinute in vederea
administrarii probatoriului in cazul infractiunilor savarsite cu violenta-Curs
desfasurat sub auspiciile Departamentului de Stat al SUA,F.B.I si DEA.

LOCURI DE MUNCA :

2004-2008: procuror- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si JustitieDirectia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
iunie-septembrie 2004: procuror delegat la Directia Nationala Anticoruptie,
Structura Centrala;
2003-2004: procuror sef sectie urmarire penala si criminalistica din cadrul
Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara;
2001-2003: procuror in cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate si
Antidrog –Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara;
1998-2001: procuror in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica –
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara;

Experiența în activitatea instanțelor de judecată
Octombrie-decembrie 1998: procuror delegat la Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie,Sectia judiciara; am întocmit- în numele Procurorului
General -memoriile în vederea promovării recursurilor în anulare la Înalta Curte
de Casație și Justiție .
1997-1998: procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis; activitate
în instantă de judecată, în calitate de procuror de ședință în cauze penale și civile;
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1992-1996: procuror , Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara; activitate în
instanțele civile și penale;

Experiența în activitatea de urmărire penală
Am instrumentat in perioada 1998-2008:
 cauze de criminalitate organizata (criminalitate informatica,trafic de
persoane,trafic intern si international de droguri,omucideri);
 infractiuni de terorism ( am administrat probe in IRAQ ,Siria si SUA, in cazul
infractiunilor de terorism si spalare de bani) ; trafic international de
armament;
 infracțiuni economice complexe și de spionaj economic în care am
colaborat cu importante instituții financiare interne și international
(BNR,CNVM, Credite Suisse First Boston-Londra, precum și cu societatea de
avocatură și consultantă Clifford Chance-London ,reprezentată de Roger
Best-partener ,specializat în litigii economice din domeniul
energiei.industriei petroliere,asigurărilor și infrastructurii).
 Am cooperat in aceste cauze complexe cu :procurori din
Germania,S.U.A.,Marea Britanie,Elvetia,Iraq; ofiteri din cadrul IPJ Timis,
Inspectoratul General al Politiei Romane, ofiterii de informatii din cadul
SRI, DGIPI, SIE, Directia Generala de Informatii a Armatei;ofiterii germani
din cadrul LKA Baden-Wurttenberg; agenti si ofiteri din cadrul MI5 ,ai
Politiei Metropolitane din Londra si din cadrul Politiilor Nationale din Scotia
si Tara Galilor; ofiteri si agenti din cadrul Poltiei si a Fortelor de securitate
iraqiene , siriene si libaneze; agenti si ofiteri din cadrul US Secret Service,
FBI, NSA, Departamentul Apararaii al SUA , CIA;
In perioada 2006-2008 am fost punct de contact pentru Tribunalul
International de la Haga si Consiliul Europei pentru identificarea si prinderea
persoanelor care au savarsit crime impotriva umanitatii, crime de razboi si
genocid.
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-in anul 2002 am primit din partea directorului US Secret Service,”Certificate of
Appreciation”.
Experiență în activitatea de avocat
 din aprilie 2009 ,avocat in cadrul Baroului Bucuresti;
 asistență și reprezentare juridica în cauze complexe instrumentate de DNAstructura centrală, DIICOT-structura centrală și structurile teritoriale;
 cauze economice (evaziune fiscală, delapidare, încălcarea normelor interne
și europene în materia încheierii contractelor de muncă) ;
 consultanță pentru societati comerciale cu capital strain si romanesc, care
activează în diferite domenii de activitate;
 relații de colaborare cu Hudson Institute din Washingthon D.C.reprezentată de Michael Horowitz –senior fellow.

Limbi straine: engleza

