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1. Studiile universitare 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior 

D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea Dunărea de Jos 
Facultatea de Litere, studii 
licență 

Științe ale 
Comunicării, 
specializarea 

Jurnalism 

2005-2008 Licențiat în Științe ale 
Comunicării, domeniul 

Științe ale 
Comunicării, 
Specializarea 

Jurnalism  

2 Universitatea ”Danubius” din 
Galați 

Facultatea de Drept, studii 
licență 

Drept 

Specializarea 
Drept 

2004-2008 Licențiat în Drept, 
domeniul Drept, 

Specializarea Drept 



3 Universitatea ”Danubius” din 
Galați 

Facultatea de Drept, studii 
masterat 

Drept 

Specializarea 
Drept 

Comunitar  

2008-2010 Master în domeniul 
Drept, programul de 

studii Drept Comunitar 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 
doctorat 

D o m e n i u l Perioada  
Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Universitatea din București 

Școala Doctorală în Științele 
Comunicării 

Științe ale 
Comunicării 

2010-2013 Doctor în Științe ale 
Comunicării 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

     

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 
Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 
profesional 

1. Universitatea ”Danubius” 
din Galați 

Facultatea de Comunicare 
şi Relaţii Internaţionale 

 

Științe ale 
Comunicării 

oct. 2009 – dec. 
2009 

Preparator universitar 

2 Universitatea ”Danubius” 
din Galați 

Facultatea de Comunicare 
şi Relaţii Internaţionale 

Cercetare ian. 2010 - sept. 
2010 

Asistent de cercetare 

3 Universitatea ”Danubius” 
din Galați 

Facultatea de Comunicare 
şi Relaţii Internaţionale 

Științe ale 
Comunicării 

oct.2010 - dec. 
2013 

Preparator universitar  
doctorand 

4 Universitatea ”Danubius” 
din Galați 

Facultatea de Comunicare 
şi Relaţii Internaţionale 

Științe ale 
Comunicării 

ian. 2014 - prezent Asistent universitar  
doctor 

 



5. Realizările profesional-ştiin ţifice 

Relevanța și 
impactul 
rezultatelor 
științifice ale 
candidatului 

Subiectul abordat în teza de doctorat Autoreglementarea mass-mediei și 
activitatea profesională a jurnaliștilor din România este un subiect care  
implică un proces relativ nou în societatea românească, proces care nu a 
ajuns încă în conștiința colectivă a societății. Studiul pune accent pe 
modalitatea de funcționare a sistemului de autoreglementare mass-media și 
impedimentele care au blocat acest demers în România evaluând o serie 
importantă de factori structurali și conjuncturali. Studiul poate constitui, prin 
rezultatele cercetării și soluțiile propuse, un indicator teoretic al importanţei 
autoreglementării mass-mediei prin evidenţierea perspectivelor acesteia în 
România, înfiinţarea unei instanţe etice pentru soluţionarea derapajelor şi a 
instituţiei ombudsman-ului media în România. 

Articolele știintifice publicate și conferințele la care am participat m-au 
ajutat să aprofundez tema responsabilității în comunicare și jurnalism, pe 
care am abordat-o și în teza de doctorat. Acesta este motivul pentru care imi 
propun să urmez în anul 2015 un program postdoctoral prin intermediul 
căruia să aprofundez cercetarea doctorală.  

În perioada 2009-2014 am publicat articole ştiinţifice în reviste indexate și 
cotate BDI (două articole) precum Acta Universitatis Danubius 
Communicatio și Styles of Communication și am publicat cinci articole în 
volumele conferinţelor naţionale şi internaţionale la care am participat. 

Capacitatea 
candidatului de a 
îndruma studenţi 
sau tineri 
cercetători şi 
competenţele 
didactice ale 
candidatului 

În privința activităților cu studenții începând cu anul 2010 am îndeplinit 
responsabilitățile care mi-au revenit  ca îndrumător de an la specializările 
Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, în prezent fiind îndrumător 
de an pentru specializarea Asistență managerială și Secretariat, anul III, zi. În 
prezent sunt membru într-un proiect POSDRU care are ca principal obiectiv 
realizarea stagiilor de practică pentru elevi și studenți. În acest sens, implicarea 
mea în acest proiect presupune activități de mentorat în privința realizării unui 
stagiu de practică de succes al acestora. Asigurarea tranziției studenților de la 
viața academică la viața activă din câmpul muncii implică o responsabilitate 
ridicată și un efort continuu din partea mea, ca expert pe termen lung.  

În privința studiilor psihopedagogice, am absolvit modulul I și modulul II 
(Psihologia educatiei, Pedagogie, Tehnologii informationale, Didactica 
specializarii) din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Universitatea ”Dunărea de Jos”. În acest sens, activitatea mea 
didactică a fost apreciată atât de studenți cât și de colegii de departament, 
calificativele obținute în urma evaluării fiind apreciative.  Evaluarea din 
partea studenţilor a evidenţiat implicare în activitatea profesională și au 
apreciat capacitatea de comunicare, disponibilitatea pentru metodele 
pedagogice utilizate, conţinutul şi modul de predare al cursurilor, al 
activităţii didactice desfăşurate la seminarii, proiecte. 

În privința comptetențelor profesionale pentru activitatea științifică, am 
absolvit programul de perfecționare (36 ore) pentru Manager proiect 



organizat de SC TTINI SMART IDEAS SRL 

De asemenea am participat și am absolvit  Academia de Vară „Perspective 
noi în didactică. Între centrarea pe elev si abordarea prin competențe” – 
organizată de Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia (1-12 august 
2011); 

În perioada 2009-2014 am elaborat cinci cursuri universitare și manuale 
didactice în colaborare cu titularii de discipline și două cărţi la edituri naţionale 
recunoscute precum Editura Universității din București (Autoreglementare și 
responsabilizare profesională în media - 2014, Daniela Aurelia Popa,  ISBN 
978-606-16-0530-9) și Editura Sitech (Dreptul Uniunii Europene - 2014, Țuțu 
Pișleag, Daniela Popa, George Antoniu Pișleag, Craiova, ISBN 978-606-11-
4284-2). 

În calitate de coordonator Erasmus în cadrul Facultății de Comunicare și 
Relații Internaționale , Universitatea „Danubius”, am făcut parte din 
comisiile de concurs pentru selecția studenților beneficiari de mobilități 
Erasmus și am supervizat stagiile Erasmus pentru studenții outgoing și 
incoming ai facultății. În calitate de coordonator CRID (Centru de Resurse 
de Informare și Documentare) am echivalat perioadele de studii realizate de 
studenții Erasmus ai Universității „Danubius” prin intermediul mobilităților 
Erasmus- (2013-prezent). 

În perioada ultimilor ani am fost membră în: Comisii de admitere şi de 
finalizare a studiilor, nivel licenţă (2010-2014); Comitetul de calitate pentru 
programul de studii universitare de licență Asistență Managerială și 
Secretariat (2013-2014 și 2014-2015); Comisia de monitorizare  a 
programelor de studii (2013-2014 și 2014-2015) Comisiile de selecție a 
beneficiarilor pentru mobilități studențești Erasmus (2012-2014). 

Capacitatea 
candidatului de a 
conduce proiecte 
de cercetare-
dezvoltare 

Activitatea de cercetare am desfășurat-o în cadrul a trei proiecte 
demonstrând capacitatea de a lucra ca membru în proiecte de cercetare-
dezvoltare: 

Calitatea de asistent de cercetare în proiectul ”Media Accountability and 
Transparency in Europe – MediaAct”1, contract 244147, în cadrul 
Programului UE – FP7, mi-a adus beneficii profesionale în sensul 
participării la numeroase conferințe, workshop-uri și a publicării de 
materiale științifice în perioada 2011-2013.  În continuare acest proiect 
vizează colaborări viitoare și în acest sens este în curs de publicare capitolul 
intitulat A Description and Discussions of Established Instruments of Media 
Accountability (MAI) – Case Study Romania în cartea European Handbook 

                                                           
1 asistent de cercetare jurnalism, cod COR 263211, în perioada aprilie 2011- iunie 2013, finanțare 1,5 mil de Euro 12 
parteneri, , durata 3 ani ½, progr. 17 al Comunității Europene 



of Media Accountability. 

Ca membru în proiectul ”TOI – Leonardo da Vinci Project – Transfer of 
Innovation: DIGI-GUIDANCE” , nr. (LLP-LdV/ToI/2013/RO/025)2, în 
funcția de trainer, operator logistică și testare instructor, preparator formare 
am reușit să experimentez modalitatea de lucru cu un software de 
consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei 
profesionale și am operat cu profile profesionale diverse.  Pentru că 
proiectul este încă în desfășurare în viitor voi realiza activități de training 
pentru utilizatorii acestei platforme și voi promova softul în mediul de 
învățământ universitar și preuniversitar. 

În cadrul proiectului ”Asigurarea succesului în carieră prin stagii de 
practică” , contract nr. POSDRU/161/2.1/G/1359533,  cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 
”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”. Funția de expert pe termen lung - 
Mentor practică, în perioada aug. 2014 - oct. 2015. Stagiile de practică, 
foarte importante pentru elevi și studenți, au început să se desfășoare încă 
din luna noiembrie urmând a continua până în luna iunie 2015. Ca mentor de 
practică, rolul meu este unul forte important în organizarea și monitorizarea 
activităților de practică ale grupului țintă. 

 

6. Îndeplinirea standardelor universităţii :  

a) deţinerea diplomei de doctor; 

Titlul tezei: Autoreglementarea mass-mediei și activitatea profesională a jurnaliştilor din 
România, Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării, Conducător de 
doctorat: Prof.univ.dr. Mihai Coman, susținere publică: 26.09.2013. 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 
didactice de lector/şef lucrări, prevăzute de metodologia universităţii: 

I. CĂRȚI ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE CĂRȚI PUBLICATE (altele decât cursuri): 

• Cărți 

1. Autoreglementare și responsabilizare profesională în media (2014), Daniela Aurelia 
Popa, Editura Universității din București, București,  ISBN 978-606-16-0530-9. 

2. Dreptul Uniunii Europene (2014), Țuțu Pișleag, Daniela Popa, George Antoniu 
Pișleag, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-4284-2 

                                                           
2 Proiect Nr (2013-1-RO1-LEO05-28768), Orientare Digitală: Software de consultanță personalizată în plasarea pe 
piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale, funcția de trainer, operator logistică și testare instructor, preparator 
formare, în perioada 2014-2015. 
3 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 
2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”. Funția de expert pe termen lung - Mentor practică, în perioada aug. 2014 
- oct. 2015. 



• Capitole în cărți 

Media accountability and Journalism Education (2013), Raluca Radu și Daniela Popa, 
capitol în cartea Journalists and Media Accountability – An international Study of News 
People in the Digital Age, editori Susanne Fengler, Tobias Eberwein, Gianpietro 
Mazzoleni, Colin Porlezza, Stephan Russ-Mohl, Editura Peter Lang, ISBN 978-1-4331-
2281-1, pp. 249-263. 
http://www.peterlang.com/download/datasheet/72811/datasheet_312281.pdf 
 

II.  PUBLICAȚII DIDACTICE: 

• Publicații didactice  
 

1. Dreptul comunicării (2011) Ediție Revizuită - Andy Puşcă şi Popa Daniela Aurelia- 
Editura Universitară Danubius, Galaţi, ISBN 978-606-533-269-0. 

2. Managementul relațiilor publice (2011), Ioan  Bordean, Camelia Cmeciu, Daniela 
Aurelia Popa, Oana Adina Drăgănescu, Editura Universitară Danubius, Galaţi, ISBN 
978-606-533-257-7.  

3. Dreptul comunicării  (2010) - Andy Puşcă şi Popa Daniela Aurelia- Editura Universitară 
Danubius, Galaţi, ISBN 978-606-533-198-3. 

4. Redactarea materialelor de relaţii publice (2009) - Cmeciu Camelia şi Popa Daniela 
Aurelia- Editura Universitară Danubius, Galaţi, ISBN 978-606-533-039-9.  

5. Etică și deontologie profesională - Note de curs (2014), Mirela Arsith si Daniela Popa, 
publicată pe portalul electronic Danubius Online.  
http://online.univ-danubius.ro:8080/access/content/group/CC1102-IF-S1-2014-2015-
986106/Note%20de%20curs/Introducere%20in%20relatii%20publice%20-
%20Note%20de%20curs.pdf 

6. Introducere în Relații Publice - Note de curs (2014), Camelia Cmeciu si Daniela Popa, 
publicată pe portalul electronic Danubius Online.  
http://online.univ-danubius.ro:8080/access/content/group/CC3101-IF-S1-2014-2015-
555033/Resurse%20curs/Etica%20si%20deontologie%20profesionala-
%20Note%20de%20curs.pdf 

 

III. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE: 

• articole în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată BDI)  

 

1. Responsible communication – between the Judicial and Deontological Norm (2010), 
Daniela Aurelia Popa, publicat în revista cotată BDI Acta Universitatis Danubius 
Communicatio (IV) No. 1/2010, Editura Universitară Danubius, Galați ISSN 1844-7562, 
pp. 86-94.  
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communicatio/article/view/810  

2. The influence of the Democratic Pattern on the Media System in Romania (2011), 
Daniela Aurelia Popa, publicat în revista cotată BDI Style of Communication, Vol. 3, nr. 
1, 2011, Editura Universitară Danubius, Galați, ISSN 2065-7943, pp. 124-133.  
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication/article/view/1165  

 



IV. LUCRĂRI PREZENTATE: 

• lucrări ştiinţifice prezentate oral si publicate în volum la conferinţe internaţionale organizate în 
România  

 

1. The prior complaint - condition of penal liability for insult and calumny crimes (2009), 
Daniela Aurelia Popa,, publicat în volumul Agora International Journal of Juridical 
Sciences, Vol III, 2009, Ed. Universităţii Agora, indexat de CNCSIS în categ. B+, ISSN 
2067-7677. 

2. Dreptul la libertatea de exprimare a copilului - valenţe ale respectării în context 
European (2010), Daniela Aurelia Popa,publicat în volumul „ Afacerile interne şi justiţia 
în procesul integrării europene şi globalizării ” , editura ProUniversitaria din Bucureşti, 
cu ISSN 2066 – 995X. 

3. Aspects on Media Self Regulation Reflected in the Activity of Romanian Journalists 
(2011), Daniela Aurelia Popa, prezentat în cadrul Conferinței Internaționale ”European 
Integration-Realities and Perspectives”, ediţia a 6-a, 2011, Universitatea “Danubius”, 
Galaţi și publicat în volumul Conferinței ”European Integration-Realities and 
Perspectives”, Editura Universitară Danubius, ediţia a 6-a, 2011, pp. 584-592,  
ISSN 2067-9211. http://www.conferences.univ-
danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2011/paper/view/312 

4. Development contextual factors of the system of media responsibility in Romania, 
(2012), Daniela Aurelia Popa, prezentat în cadrul Conferinței Internaționale ”European 
Integration-Realities and Perspectives”, ediţia a 7-a, 2012, Universitatea “Danubius”, 
Galaţi și publicat în volumul Conferinței ”European Integration-Realities and 
Perspectives”, ediţia a 7-a, 2012, Editura Universitară Danubius, pp. 708-716, ISSN 
2067-9211. 
http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1325  

5. From Accountability to Self-Regulation in Romanian Media (2014), Daniela Aurelia 
Popa, prezentat în cadrul Conferinței Internaționale ”European Integration-Realities and 
Perspectives”, ediţia a 9-a, 2014, Universitatea “Danubius”, Galaţi și publicat în volumul 
Conferinței ”European Integration-Realities and Perspectives”, ediţia a 9-a, 2014, 
Editura Universitară Danubius, pp. 268-276, ISSN 2067-9211.  

http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1530  

 

 

Data,                                                                   Semnătura candidatului, 

8.01.2015 

 


