CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume
Adresă

POPA DUMITRU
Iasi, str. Aleea Rozelor, nr. 46, bl.U1, sc. B, et.1, ap.8,
Judetul Iasi

Telefon

E-mail
Naţionalitate

Română

Experienţa profesională-practica
judiciara
Perioada

2002 – prezent

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

UNBR- Baroul Iasi - Cabinet Avocat „Popa
Dumitru” Iasi , Aleea Rozelor, nr.46, U1, sc B, ap.8 .
Juridica.

Functia sau postul ocupat
Avocat
Principalele activitati si
responsabilitati

Activitate juridica. reprezentare, consultanta

Perioada

1979 –prezent

Numele şi adresa angajatorului

Filarmonica de Stat „Moldova” Iasi- Str.Cuza Voda,
nr.29, Iasi
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Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Juridic, personal, comunicare

Functia sau postul ocupat
Sef departament Juridic, personal,comunicare
Principalele activitati si
responsabilitati

Actitate Juridica, consiliere marketing, relatii publice,
resurse umane si juridice, relatii cu presa.

Experienţa profesională-practica
universitara
Perioada

1998-prezent

Numele şi adresa angajatorului

-Universitatea „Dimitrie Cantemir” Iasi – Facultatea
de Drept, Iasi, str. Perju, nr.3, perioada : 1998-2008.
-Academia de Stiinte a Moldovei- Istitutul de
Cercetari Juridice si Politice , Str.Stefan cel Mare ,
nr. 1 Chisinau, R.Moldova- perioada: 2004 - profesor
asociat/ visiting profesor.
-Universitatea „Apollonia” Iasi – Facultatea de
Medicina Dentara - Facultatea de Comunicare si
Jurnalism, 2011-prezent,

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Activitate didactica-invatamant superior-cercetare

Functia sau postul ocupat

Preparator universitar -1998-1999,
Asistent universitar-1999-2001,
Lector universitar-2001-2008,
Profesor asociat /Visiting profesor-2004-prezent
Sef lucrari -2011-2013,
Conferentiar universitar 2013- 2016
Secretar stiintific – ianuarie 2013- 2014.
Profesor universitar- februarie 2016 -prezent
Prorector-septembrie 2016-prezent
Presedinte senat -15 martie 2017-prezent

Principalele activitati si
responsabilitati
-activitatea
didactico-profesională,
perfecţionarea
stitlului în transmiterea informaţiilor către studenţi,
transpunerea practică a cunoştiinţelor teoretice, prin
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conexiunea dintre instituţiile juridice, economice si
administrative a interferenţelor ce le generează.
-îndrumarea studenţilor în realizarea lucrărilor de
licenţă, alegerea temelor fiind făcută împreună cu
aceştia, în funcţie de intereseul stârnit de tema aleasă
dar şi de implicaţiile teoretice şi practice ale acesteia,
preocuparea in permanenţă de perfecţionarea activităţii
didactice abordând împreună cu studenţii metodele
moderne de predare.
Calitatea activităţii didactice a fost evaluată prin
modalităţi de cunoaştere cu referire la cunoştinţele de
specialitate, la capacitatea de transmiterea a acestora
către studenţi, la potenţialul de cercetare ştiinţifică, dar
şi în raport de deontologia profesională.

Educaţie şi formare
(perioada 1984 – până in 2013)

Bacalaureat,
Curs specializare management,
Licenta stiinte juridice,
Licenta stiinte administrative,
Licenta stiinte economice,
Masterat drept public si privat,
Doctorat in drept,
Curs postuniversitar psihopedagogic,
Curs specializare relatii internationale,
Curs calificare manager de proiect,
Curs calificare formator,
Curs operare P.C.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

1.Liceul nr.1 Iasi - (1974-1979) - studii liceale
2.Ministerul Culturii Bucuresti ( 1997/1998) Curs
specializare Management.
3.Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi- studii
universitare (1991-1995)- Facultatea de Drept.
4.Universitatea Ecologica „Dimitrie Cantemir” Iasistudii universitare (2000-2004) - Facultatea de stiinte
administrative.
5. Universitatea din Ploiesti - studii universitare (20032007) - Facultatea de stiinte economice.
6 . Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi-studii
postuniversitare (2001- 2002 )- Facultatea de Drept
7. Academia de Stiintea a Moldovei- studii doctorat.
(2001 -2005) Institutul de studii Juridice si Politice.
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8.Ministerul Afacerilor Externe-Institutul Diplomatic
Roman (2007-2008) - curs specializare - relatii
internationale
9.Ministerul Educatie Cercetarii si Tineretului si
Ministerul Muncii (mai – iulie 2012) - Curs calificare
Manager de Proiect
10. Ministerul Educatie Cercetarii si Tineretului si
Ministerul Muncii (sept.-nov.2012) - Curs calificare
Formator
11. Ministerul Educatiei Nationale, Universitatea "P.
Maior" Tg. Mures- Curs postuniversitar psihopedagogic
-2013-2014.

Tipul calificării / diploma
obţinută

Nivelul de clasificare a formei de
instruirii / învăţământ

Aptitudinii şi competenţe
profesionale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Abilitatea de a citi
Abilitatea de a scrie

1. Bacalaureat / Diploma de bacalaureat
2. Diploma specializare/ Certificat de absolvire
3. Ştiinţe Juridice –licenta/ Diploma de licenta
4. Stiinte Administrative - licenta/ Diploma de licenta
5. Stiinte economice- licenta/ Diploma de licenta
6. Masterat / Diploma de absolvore
7. Doctorat /Diploma de Doctor in drept+Atestat
recunoastere.
8. Curs specializare relatii internationale/ Diploma de
absolvire
9. Curs specializare Manager de Proiect/ Certificate de
absolvire
10.Curs specializare Formator /Certificate de absolvire
11. Curs psihopedagogic / Certificate de absolvire

1. Doctorat
2. Invatamânt superioar
3.Cursuri specializare
4.Cursuri perfectionare-formare

Română
Franceză-bine
Rusa-bine
Bine
Bine
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Abilitatea de a vorbi

Bine

Aptitudini şi competenţe artistice

Aptitudini şi competenţe sociale

•
•
•

Literatura
Muzica
Sport

 Dinamism, adaptare rapidă la noi medii de lucru,
disponibilitatea de a lucra în echipă, sociabil deschis
provocarilor .
 Comunicativ, perseverant, rezistenţă la efort
prelungit
 Orientare spre rezultate, capacitate de sinteza si
analiza

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

•
•
•
•
•

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis de conducere
Aptitudini şi competenţe - altele

Informaţii suplimentare

Capacitatea de a lucra in echipa,
eficienta, seriozitate, corectitudine
Bun organizator.Managementul timpului
si proiectelor.
Comunicare profesionista in mediul
academic
Utilizare calculator si alte echipamente
Deprinderi de utilizare a email-ului si
internetului

Da, categoria B





Seriozitate
Punctualitate
Corectitudine
Relatii publice

Persoane de contact:
– prof.univ.dr. Bujor Prelipcean telefon 0722.456314Director General Filarmonica de Stat „Moldova” Iasi
– prof.univ.dr. Vasile Burlui telefon 0726.371137Presedinte Universitatea Apollonia Iasi
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