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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALPOPI CRISTINA 

Adresă(e) Calea Serban Voda nr. 22-24, Sector 4, Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) + 40 213354653 Mobil: +40 722.856.707 

Fax(uri) + 40 213350253 

E-mail(uri) calpopi07@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 

  

Data naşterii 12.04.1966 

  

Sex F 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului de Administratie si Management Public 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Administratie si Management Public, 
Calea Serban Voda, nr. 22-24, sector 4, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada Oct. 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR UNIVERSITAR 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi specifice de predare (cursuri, seminarii) şi îndrumare a studenţilor la cursurile de zi în cadrul 
diciplinelor: „Elemente de urbanism”, „Gestiunea investitiilor publice” şi al cursului de Master la 
disciplina „Auditul si evaluarea proiectelor publice”. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Administratie si Management Public, 
Calea Serban Voda, nr. 22-24, sector 4, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada 2005 – oct. 2015 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENTIAR UNIVERSITAR DR. 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi specifice de predare (cursuri, seminarii) şi îndrumare a studenţilor la cursurile de zi în cadrul 
diciplinelor: „Elemente de urbanism”, „Gestiunea investitiilor publice”, „Dezvoltare durabila integrata”, 
„Economia transportului urban””, şi al cursului de Master la disciplinele „Politici de amenajare teritoriala 
si dezvoltare durabila” si „Auditul si evaluarea proiectelor publice”. 
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare in calitate de director si de membru al echipei de 
cercetare, publicarea de studii stiintifice in diverse reviste de specialitate, precum si la diferite 
simpozioane si conferinte nationale si internationale. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Administratie si Management Public, 
Calea Serban Voda, nr. 22-24, sector 4, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada 2000 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENŢIAR UNIVERSITAR DR. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi specifice de predare (cursuri, seminarii) şi îndrumare a studenţilor la cursurile de zi în cadrul 
diciplinelor: „Protectia mediului”, „Ecotehnologii”, „Bazele tehnologiei industriale”, „Creativitate si 
inovare”, „Economia si gestiunea intreprinderii”; 
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare in calitate de membru al echipei de cercetare, 
publicarea de studii stiintifice in diverse reviste de specialitate, precum si la diferite simpozioane si 
conferinte nationale si internationale. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management, Piata Romana nr.6, Sector 
1, Bucuresti, cod 010374, Oficiul postal 22, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada 1996 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat LECTOR UNIVERSITAR DR. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi specifice de predare (cursuri seminarii) şi îndrumare a studenţilor la cursurile de zi în cadrul 
diciplinelor: „Protectia mediului”, „Ecotehnologii”, „Creativitate si inovare”, „Tehnologia constructiilor, 
transporturilor si telecomunicatiilor”, „Bazele tehnologiei industriale”, „Economia si gestiunea 
intreprinderii”, „Conducerea operativa a productiei”; 
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare in calitate de membru al echipei de cercetare, 
publicarea de studii stiintifice in diverse reviste de specialitate, precum si la diferite simpozioane si 
conferinte nationale si internationale.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Management, Piata Romana nr.6, 
Sector 1, Bucuresti, cod 010374, Oficiul postal 22, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada 1993 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT UNIVERSITAR  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi specifice de predare (seminarii) şi îndrumare a studenţilor la cursurile de zi în cadrul 
diciplinelor „Protectia mediului”, „Bazele tehnologiei industriale” si  „Tehnologia constructiilor, 
transporturilor si telecomunicatiilor”; 
Participarea la elaborarea unor cursuri, la realizarea unor proiecte de cercetare, publicarea de studii 
stiintifice in diverse reviste de specialitate, precum si la diferite simpozioane si conferinte nationale si 
internationale. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Management, Piata Romana nr.6, 
Sector 1, Bucuresti, cod 010374, Oficiul postal 22, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada Oct. 1990 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Sustinerea seminariilor la disciplinele: „Bazele tehnologiei industriale” si „Tehnologia constructiilor, 
transporturilor si telecomunicatiilor”; 
Participarea la elaborarea unor cursuri, la realizarea unor proiecte de cercetare, publicarea de studii 
stiintifice in diverse reviste de specialitate, precum si la diferite simpozioane si conferinte nationale si 
internationale. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Management, Piata Romana nr.6, 
Sector 1, Bucuresti, cod 010374, Oficiul postal 22, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, educatie 

  

Perioada Apr. 1990 – Oct. 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de cercetare dezvoltare si proiectare in domeniul tehnologiilor mecanice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

INCERC Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Proiectare 

  

Perioada Oct. 1989 – Apr. 1990 

                    Funcţia sau postul 
ocupat 

Inginer stagiar 

       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati desfasurate in organizarea de santier 

                Numele şi adresa 
angajatorului 

Trustul de instalatii si automatizari, Brazi, Ploiesti 

  Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupatia formator, cod COR 241205 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. MS EXPERTMOB S.R.L., Bucuresti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

      - 

  

Perioada Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs post-universitar de pregatire in managementul educatiei la distanta/Diploma de studii 
postuniversitare de specializare in “Managementul educației la distanță” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul didactic al invatamantului la distanta, Proiectarea si elaborarea materialelor de studiu 
in tehnologie ID, Managementul calitatii si invatamantul la distanta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamantul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel 6 
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Perioada    1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer/Diploma de doctor in domeniul Constructii, specializarea Masini si utilaje pentru 
constructii 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Aplicatii economice in constructii, Automatizare in constructii, Robotizare in constructii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Masini si Utilaje pentru 
Constructii 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel 6 

  

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire studii postuniversitare de lunga durata specializarea Managementul 
Firmei  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management general, Economia si gestiunea intreprinderii, Conducerea afacerilor, Analiză 
economico-financiară, Managementul Investitiilor, Managementul Aprovizionarii si Desfacerii, 
Managementul Proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel 6 

  

Perioada 1984 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic masini şi utilaje pt construcţii/ Diplomă de Inginer în Masini si Utilaje pentru 
Construcţii ( Invaţamânt superior cu diplomă de 5 ani) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Desen tehnic, Masini şi utilaje de construcţii, Management în construcţii, Engleză, 
Mecanizarea construcţiilor, Electronică, Mecanică, Mecanisme, Vibratii, Maşini de ridicat, Rezistenta 
materialelor, Actionari hidraulice si pneumatice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (fost Institutul de Construcţii Bucureşti), 
Facultatea de Masini si Utilaje pentru Constructii 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel 6 

  

Perioada 1980 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Dante Alighieri, Bucuresti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel 3 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă Română  

  

Limba(i) străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

Spaniola   B1  B1  B1  B1  B1 

italiana   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Abilitate de a lucra în grup  
 Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonator al lucrărilor de licenta si dizertatie 
 Director de proiect 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

           >     Informare, documentare tehnologii 
           >     Proiecte realizate în ultimii 5 ani: 

o contracte cu mediul de afaceri in calitate de director ,  
o  granturi naţionale obţinute prin  competiţie in calitate de membru,  
o contracte cu mediu de afaceri in calitate de membru  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

           > Sisteme de operare: Windows XP 
           > Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 
           > Internet 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 
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Alte competenţe şi aptitudini   -        citări ale lucrarilor proprii în baze de date internaţionale si ISI 
- Stagiu de cercetare in domeniul Administratiei Publice la Universitatea Carlos III, Madrid, Spania 

(mai 1997) 
- Membru (din 2006) in colectivul de redactie al revistei “Theoretical and Empirical Researches in 

Urban Management”, Centrul de Cercetare in Administratie si Servicii Publice, ASE Bucuresti, 
Revista inclusa in baze de date internationale, altele decat ISI; 

- Membru (din 2009) in colectivul de redactie al revistei “Management Research and Practice”, 
Centrul de Cercetare in Administratie si Servicii Publice, ASE Bucuresti, Revista inclusa in baze de 
date internationale, altele decat ISI 

- Membru (din 2009) in Biroul de conducere al Catedrei de Administratie si Management Public. 
- Membru in echipa de elaborare a Strategiei Nationale de Amenajare a Teritoriului – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
- Secretar general al comisiei de admitere la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, 

sesiunea septembrie 2013.  
- Membru (din martie 2014) in comitetul stiintific al colectiei “Corpus Membranarum Capuanarum”, 

Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, Italia 
- Membru in cadrul Asociatiei Romane de Stiinte Regionale 
- Membru SAMRO 
- Coordonarea în anul 2012, în calitate de cadru didactic supervizor a grupului tintă format din 47 de 

studenți din anul III de la specializarea Administrație publică din cadrul Academiei de Studii 
Economice din București, care au desfășurat un stagiu de practică la instituții partenere de practică 
din țară și în anul 2013 a unui număr de 25 de studenți  din anul II, programul de masterat, 
specializarea Administratie și management public, în cadrul proiectului “Stagiile de practică ale 
studenților - pas către integrarea profesională”, contract POSDRU/109/2.1/G/ 81434 și gestionarea 
bazei de date a acestora.  

  

Permis de conducere Categoria B 

Alte informatii   

 

  Ultima evaluare –februarie 2015;  Calificativul obtinut – foarte bine 
 

 

 12.03.2016 

Prof. Univ. Dr. Alpopi Cristina 


