CURRICULUM VITAE
Nume: MOARCĂȘ căsătorită COSTEA
Prenume: Claudia - Ana
Data și locul nașterii: 25 februarie 1967 – București
Naționalitate: română
Starea civilă: căsătorită (cu Doru Romulus COSTEA din 28 aprilie 2007)

Studii preuniversitare:
 Școala generală nr. 197, București (1973 -1981)
 Liceul de matematică-fizică ”Nicolae Bălcescu”,București
în prezent ”Sfântul Sava”(1981-1985)

Studii universitare:

 Licență în drept cu media 10(zece), șefă de promoție ,
Facultatea de Drept, Universitatea din București
(1986-1990)
• Studii aprofundate în dreptul muncii și securității sociale, Facultatea
de Drept, Universitatea din Geneva, Elveția (1990-1991)
• Cursuri post-universitare de relații internaționale în cadrul M.A.E.,
absolvite cu media 9, 93 (nouă 93%), (1993-1994)

• Doctor în drept cu teza: ”Dialogul social în relația de muncă. Privire
specială asupra sindicatelor. Studiu de drept comparat.” (1996)
• Cursuri de învățământ la distanță în domeniul dreptului
proprietății intelectuale, WIPO Worldwide Academy,
ONU, Geneva, Elveția (2002)
Stagii de cercetare în străinătate:
 Stagiu și bursă de cercetare de 6 luni în domeniul dreptului
colectiv al muncii, Institutul de drept al muncii, Gottingen,

Germania (1995)
 Stagiu de formare de formatori de 3 săptămâni în domeniul
comerțului internațional, UNCTAD, ONU, Geneva, Elveția și
1 lună la Centrul Român de Comerț Exterior (CRCE), (1996)
 Bursă DAAD de 2 săptămâni, cercetare în domeniul dreptului
european al muncii, din Darmstadt, Germania (1997)
 Stagiu și bursă de cercetare de 3 luni în domeniul securității
sociale la Max Planck Institut fur auslandisches und
internationales Sozialrecht, Munchen, Germania (2000)
Activitate didactică
în Universitatea
din București: Predarea disciplinelor dreptul muncii și securității
sociale, drept civil și drept social european, în programe
de licență și master


Preparator la catedra de drept privat a Facultății de Drept,
Universitatea din București, disciplinele dreptul muncii și
securității sociale și drept civil (post ocupat prin concurs),
(1991-1993)



Asistent universitar în cadrul catedrei de drept privat a
Facultății de Drept, disciplinele dreptul muncii și securității
sociale și drept civil (post ocupat prin concurs), (1993-1997)



Din anul 1993-1997 am predat cursul de dreptul muncii la
Colegiul de asistență socială, și în franceză, la Facultatea de
Științe Umane din cadrul Universității din București.



Lector universitar în cadrul catedrei de drept privat a
Facultății de Drept, Universitatea din București, disciplina
dreptul muncii și securității sociale, (post ocupat prin
concurs), (1997-1999)



Din 1999 până în prezent, conferențiar universitar în cadrul
aceleiași catedre, disciplinele dreptul muncii și securității
sociale, drept social european și managementul resurselor
umane (post ocupat prin concurs)
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Activitate academică adiacentă :



Am predat, în limba germană, cursul de introducere în drept, la
Departamentul economic al Academiei de Studii Economice
București
Am predat, în limba germană, cursul de dreptul muncii la
Departamentul de inginerie economică a Universității Politehnice
București (1995-1996)

Experiență profesională în țară și în străinătate:


Consultant , Enforcement and Special Projects Division,
OMPI, ONU, Geneva, Elveția unde m-am ocupat de organizarea
și coordonarea cursurilor de formare, a seminariilor și
conferințelor, a vizitelor de studii pentru personalul angajat să
asigure aplicarea și controlul legii (magistrați, poliție, funcționari
vamali); de organizarea forumurilor regionale și a congreselor
mondiale având ca tema contrafacerea și pirateria la nivel
regional și internațional; de cooperarea cu ONG și instituțiile
guvernamentale la nivel național ale statelor membre ale ONU,
precum și de acordarea de asistență în elaborarea proiectelor de
acte normative naționale în domeniul proprietății intelectuale
(martie 2005-noiembrie 2008)



Consultant – WIPO Worldwide Academy-Professional Training
Section; în afara activităților de organizare a programelor de
formare, a susținerii de prelegeri și a participării la seminariile și
curusurile Școlilor de vară, m-am ocupat și de cooperarea cu
statele memebre din regiunea Europa Centrală și de Est organizând
cursuri de formare pentru personalul Oficiilor de proprietate
industrială și drepturi de autor din regiune (aprilie 2002-martie
2005)



Visiting professor, Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, am
predat în limba franceză cursul de dreptul muncii și dreptul
securității sociale (1998)



Avocat Baroul București (din 1990)- în prezent activitatea este
suspendată
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Experiență managerială academică:
 Din 2011, Director al Departamentului de Drept Privat, Facultatea
de Drept, Universitatea din București
 Din 2011, membru al Senatului Universității din București
 Prodecan al Facultății de Drept, Universitatea din
București, coordonator relații internaționale, acorduri de
cooperare, concursuri de admitere, sesiuni științifice
studențești (1997-2001)
În aceeași perioadă am fost și Secretar Științific și
Director al Colegiului juridic franco-român de studii europene
având ca atribuții întocmirea programelor de
studii, predarea dreptului social și gestionarea acestuia
din partea română
Pe durata aceluiași mandat am fost și membru al
Senatului Universității din București
Secretar Științific al Facultății de Drept, Universitatea
din București, (1996-1997)
Experiență managerială în administrația publică centrală din România :
 Adjunct al Avocatului Poporului: am coordonat departamentul de
drept privat soluționând cereri referitoare la dreptul de proprietate,
drepturi de autor, drepturile copilului și ale familiei, dreptul
mediului, drepturi sociale (contracte de muncă, probleme legate de
drepturi la pensie (2001-2002)
 Secretar general adjunct Ministerul Afacerilor Externe: am
coordonat departamentele de resurse umane, afaceri
consulare, afaceri juridice și Informatică(2001)
 Director General al Departmentului de afaceri juridice,
Ministerul Afacerilor Externe: coordonator al direcțiilor
Tratate, Acorduri Economice , Legislație și contencios
(2001)
Limbi stăine cunoscute:
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Engleză: scris și vorbit – C2
Franceză: scris și vorbit – C2
Germană: scris și vorbit – C2
Spaniolă: scris și vorbit – B2
Activități și participări cu lucrări la conferințe și congrese naționale și
internaționale:
2011:

Evaluarea salariaților în raport cu criteriile de performanță și
natura juridică a obligațiilor specifice contractului individual de
muncă, la Conferința națională ”Modificările Codului muncii și
ale Legii dialogului social”, București

2009:

The migrant workers and their social rights, la Conferința
internațională ”The role of the european legislation in the
development of the Romanian social law”, București

2008:

WIPO coordinator of the Fourth Global Congress on Combating
Counterfeiting and Piracy, Dubai, United Arab Emirates
WIPO coordinator of the Study visit of officials from Albania,
Bucharest, Romania and speaker: “The international legal
framework on enforcement of IPRs” and “International
Cooperation and Coordination: Anti-Counterfeiting Activities of
WIPO”
WIPO speaker: “WIPO’s activities on Enforcement of
Intellectual Property Rights”, Swiss-Azeri Project on Intellectual
property Enforcement, Geneva, WIPO Headquarters
WIPO speaker: “WIPO’S Experience in capacity building and
awareness raising”, UNECE Third annual meeting, Geneva, UN
Headquarters
WIPO speaker: “Enforcement of Intellectual Property”, WIPOWTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property, Geneva
WTO Headquarters
WIPO speaker: “The challenge of counterfeiting and piracy”
visit of Sudanese Judges, Geneva, WIPO Headquarters

2007:

WIPO Coordinator of the Third Global Congress on Combating
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Counterfeiting and Piracy, Geneva, CICG, Elveția
WIPO speaker: ”Latest developments in the international fight
against counterfeiting and piracy. Conclusions and Action Plan
following the Third Global Congress”, TAIEX Seminar,
Romanian Chamber of Commerce, Bucharest
WIPO speaker: “ Enforcement of IP rights: Activities of WIPO”,
official delegation of Judges from the Supreme Court of Sudan,
Geneva, WIPO Headquarters
WIPO speaker: “The current situation of Enforcement of IP
rights in the world: An overview”, Școala de vară, Geneva,
WIPO Headquarters
WIPO speaker: “International Cooperation and awareness
raising for effective enforcement of IP rights. Ongoing
initiatives and main actors”, TAIEX Seminar, Podgorita,
Muntenegru
WIPO speaker: “The WIPO Advisory Committee on
Enforcement”, Training program for trainers from Vietnam,
Geneva, WIPO Headquarters
WIPO speaker: “The challenge of counterfeiting and piracy”,
Colloquium for Romanian law enforcement officials, Geneva,
WIPO Headquarters
WIPO speaker: “Enforcement of Intellectual Property Rights:
The Role of WIPO”, study visit of SAARC (The South Asia
Regional Cooperation Association), Geneva, WIPO
Headquarters
WIPO speaker: “The role of WIPO in the enforcement of IPRs
and recent developments in the fight against counterfeiting and
piracy”, National Colloquium for Romanian Judges
“Enforcement of IPRs: a comparative exchange of views on
national experiences in the field of IP Litigation”, National
Institute of Magistracy, Bucharest, Romania
WIPO speaker: “The Role and activities of the ESPD in the
protection and promotion of IPRs”, study visit of the Director
General of the Copyright Office from Haiti, Geneva, WIPO
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Headquarters
WIPO speaker: “Enforcement of IPRs”, study visit of officials
from Bangladesh government, Geneva, WIPO Headquarters
2006:

WIPO speaker: “WIPO’s activities in the area of Enforcement
and combat of counterfeiting and piracy. The role of customs”
at the International Conference on Customs Protection and
Enforcement of IP rights, Seoul, Korea
WIPO Coordinator of the Eastern Europe and Central Asia
Regional Congress on Combating Counterfeiting and Piracy,
Bucharest, Romania
WIPO speaker: “The Role of WIPO in the fight against
counterfeiting and piracy”, study visit of IP Vietnamese
Officials, Geneva, WIPO Headquarters

WIPO speaker: “Combat counterfeiting and Piracy. Effective
enforcement of IPRs and the Role of WIPO”, WIPO
Colloquium for Romanian Judges, Geneva, WIPO
Headquarters
2005:

WIPO speaker: “Effective enforcement of IP Rights. Combat
of counterfeiting and piracy”, Intensive Seminar on IP for Law
students, Geneva, WIPO Headquarters
WIPO speaker: “WIPO’s work in the area of enforcement of
IP Rights”, official delegation of Government of Mongolia,
Geneva, WIPO Headquarters
WIPO speaker: “Enforcement of Intellectual Property
Rights: Contemporary challenges and the role of WIPO”,
Școala de vară, Geneva, WIPO Headquarters
WIPO speaker: “WIPO’s activities in the field of
enforcement of IP rights”, visit of senior officials from the
Kingdom of Nepal, Geneva, WIPO Headquarters

2004:

Lector WIPO la IP CENTER, Facultatea de Drept, București
•
The dihotomy between industrial property and
copyright and related rights, conferință Centrul de
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•

•

•

formare de resurse umane în domeniul proprietă
ții
intelectuale, organizat de Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucure
ști în cooperare cu OMPI,
București
World Intellectual Property Organization and World
Trade Organization, conferință, Centrul de formare de
resurse umane în domeniul proprietă
ții intelectuale,
organizat de Facultatea de Drept, Universitatea din
București în cooperare cu OMPI, București
International Conventions ( Paris Convention, PCT
and TRIPS Agreement), conferință, Centrul de formare
de resurse umane în domeniul proprietății intelectuale,
organizat de Facultatea de Drept, Universitatea din
București în cooperare cu OMPI, București
Plant Varieties under the International Convention for
the Protection of New Varieites of Plants (1991),
conferință, Centrul de formare de resurse umane în
domeniul proprietă
ții intelectuale, organizat de
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure
ști în
cooperare cu OMPI, București

- organizator al Interregional Seminar on Industrial Property,
Geneva, WIPO Headquarters
- organizator al WIPO-EPO-OHIM Seminar on “Administrative Issues in
Patent and Trademark Procedures”, Geneva, WIPO Headquarters and
Haga, EPO Headquarters
- organizator al Interregional Seminar on Copyrights and Related Rights,
Geneva, WIPO Headquarters
2003:

Coordonator din partea WIPO a Centrului de formare de resurse
umane în domeniul proprietății intelectuale, Facultatea de Drept,
Universitatea din București
- organizator și participant la Interregional Seminar on Industrial
Property, Geneva, WIPO Headquarters
- organizator al Interregional Seminar on Copyrights and Related
Rights, Geneva, WIPO Headquarters

2002:

participant la Interregional Seminar on Industrial Property, și
lector la Școala de vară- What does Intellectual Property mean in
my daily life? Promotion of the teaching of Intellectual Property,
OMPI, Geneva, WIPO Headquarters
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2001:

Raportor național la Conferența internațională a Avocaților
Poporului ,Ljubljana, Slovenia;
Le dialogue social au niveau sectoriel en Roumanie, Conferință
internațională organizată de Universitatea din București și
Universitatea Bordeaux IV, în cadrul Centrului de drept social
comparat, București

2000:

Mobilité et inertie du marché du travail. Le travail independent et
la protection sociale en Roumanie, Seminar international de drept
al muncii și securității sociale, Atena, Grecia
Die soziale Grundrechte in der rumaenischen Rechtsordnung,
Seminar internațional de drept social, Stuttgart, Germania
L’articulation de la politique sociale avec l’economie en
Roumanie. Perspectives et priorites. Seminar de dreptul muncii,
Lisabona, Portugalia
Raportor național la Seminarul internațional “Labor Relationships
in the Eastern and Center European Countries”, Stuttgart,
Germania

1999:

Raportor la Congresul European de drept al muncii și securitate
socială, Varșovia, Polonia;
Raportor național la seminarul internațional” The Social
Dimension of the Enlarged European Union”, Viena;
Raportor național la Seminarul internațional “The Industrial
Relations in Eastern and Central European Countries”, Berlin;

1998:

Définition des investissements internationaux, Seminar
internațional, Institutul de dreptul afacerilor ”Henri
Capitain”, Universitatea din București, București
La Commission internationale de règlement des differends
internationaux, Seminar internațional, Institutul de dreptul
afacerilor ”Henri Capitain”, Universitatea din București,
București
visiting professor (1 lună) Paris, Universite I – PantheonSorbonne
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1997:

lector Colegiul de studii juridice europene franco-român;

1995:

Hauptmerkmale der rumaenischen Arbeitsgesetzgebung waehrend
der Uebergangsperiode. Seminar juridic internațional, Institutul de
drept al muncii, Goettingen, Germania

1991:

Le principe de l’administration commune d’après le Règlement
1408-1971 et 574-1972 et aussi d’après les accords bilatéraux
conclues par la Suisse. Seminar juridic internațional, Geneva,
Elveția
Le travail temporaire du point de vue théoretique. Seminar juridic
internațional, Geneva, Elveția

Participări în redactarea de proiecte de legi și regulamente instituționale:
- Codul muncii, 1999
- Codul securității sociale, 2000
- Legea privind parcurile industriale și tehnologice, 2001
- Legea privind corpul consilierilor diplomatici, 2001
- Regulamentul privind structura și funcționarea Instituției
Avocatului Poporului, 2002
- Codul de bune practici privind studiile universitare de doctorat,
2009-2010
Membră în organizații
profesionale și colective de redacție :
din 1996- membru al Societății internaționale de dreptul
muncii și securității sociale, Geneva
din 1999 - membru al Societății europene de drept
procesual civil, Berlin
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