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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume    Popa Florentina  

Adresă(e)   Str. Prof. Miahai Costăchescu,  Iasi 

Telefon(oane)    0740 680981, 0720 268444   

  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

  
  

  
  

          Locul de muncă vizat /        

Domeniul ocupaţional 

  Lector universitar doctor 
 

 

 
  

Experienţa profesională 
 

  2017-2019  

  Cadru didactic asociat - lect.dr. Universitatea "Danubius"Galati 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   Perioada   2015-2017 

 

Funcţia sau postul ocupat 

   

  Evaluator competente de comunicare si Trainer comunicare si relatii publice 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

 

                    Numele şi adresa angajatorului   

 

       Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

                                     Perioada   

 

           Funcţia sau postul ocupat   

 

         Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului     

  Structurarea informaț iilor teoretice în conformitate cu Standardul ocupational si  

  Planul de formare  aprobat ANC sau în concordantă cu cerintele cursantilor. 

  Intreprindere Individuală – POPA II FLORENTINA 

  Str. Elena Doamna nr. 20-22, Iasi 

  Evaluare si formare în domeniul comunicării si relatiilor publice 

 

  2010 –  2015 

 

  Director de imagine   

 

  Stabilirea strategiei de comunicare şi a  planului de comunicare a universităţii. 

  Definirea obiectivelor, a mesajelor, ţintelor şi mijloacelor. 

  Organizarea campaniilor de promovare. 

  Monitorizarea aplicării planului de comunicare. 

 

  Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi, 

   Iaşi, str. Băluşescu nr. 2 

  Tel 0232 475 165  Site: www.umk.ro 
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 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului     

 

 

 

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

 

 

 

      Numele şi adresa angajatorului     

 

 

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

      Numele şi adresa angajatorului     

 

 

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

Numele şi adresa angajatorului    

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                        Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

Numele şi adresa angajatorului     

 

 

 

 

 

. 

  Crearea imaginii şi promovare 

 

  2010 - 2015 

  Lector univ. dr. 

   Activitate didactică şi de cercetare. 

  Pred   au cursurile:  
Intro     Introducere în Relaţii Publice, Introducere în Publicitate,  
              Introducere în Teoria comunicării,  
Teh       Tehnici de negociere, Modele culturale comparate,  Sistemul mass-media,  
              Comunicare internă, . 

 

  Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi, secţiiile: Comunicare şi Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale şi     

Studii Europene. 

   Iaşi, str. Băluşescu nr. 2 

Tel 0232 475 165 

 

  Activitate didactică şi cercetare. 

 

  2015 – până în prezent 

   Presedinte 

 

  Reprezintă Centrul în relaţiile cu terţii; 

   Coordonează activitatea compartimentelor Centrului; 
  Conduce Consiliul Director si prezidează Adunarea Generală; 

  Îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generală; 

 

    

 Asociatia Centrul de Cercetare si Comunicare Interculturală 

 Str. Elena Doamna nr. 20-22, Iasi 

 Site: www.ircc.ro 

 

Elaborarea de strategii de dezvoltare comunitară şi individuală de natură politică, socială, economică, 

culturală sau educaţională; 

Apărarea drepturilor şi intereselor în special ale persoanelor defavorizate fără deosebire de sex, 

cetăţenie sau religie; 

Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate; 

Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de 

marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii; 

Acordarea de consultanţă şi consiliere autorităţilor publice şi altor persoane fizice şi juridice interesate, 

în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiinţei civice, cultivării competenț elor de 

comunicare precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică 

 

   2002 - 2010  

   Cadru didactic asociat – Lector univ. drd. (2002-2007) si lector univ. dr. (2008-2010) 

   Activitate didactică şi de cercetare. Am predat cursul Sistemul Mass-media.  

   

  Universitatea "Mihail Kogălniceanu", secţia Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Iaşi, 

   Iaşi, str. Băluşescu nr. 2 

Tel 0232 475 165 

Site: www.umk.ro 

  Activitate didactică şi de cercetare. 

 

  2009-2010  

  Lector univ.  dr. 

 

   Activitate didactică şi de cercetare. Am predat cursurile:  

   Teorii ale comunicării de masă,  Introducere în Relaţii Publice,  

  Tehnici de investigare jurnalistică. 

    Universitatea "Apollonia" Iaşi, Facultatea Ştiinţele Comunicării. 

        Str. Păcurari nr. 11,  Tel 0232 210 310 Site: www.univapollonia.ro 

  Activitate didactică şi de cercetare. 

  2007-2008  

Cadru didactic asociat, lector univ. dr. 

Activitate didactică. Am predat cursul: Teorii ale comunicării de masă (curs şi seminar) 

 Universitatea  "Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de Filozofie, Secţia Comunicare şi Relaţii  Publice. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale   

                            Perioada   

   Funcţia sau postul ocupat   

 

 

          Numele şi adresa angajatorului   

 

 

 

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada   

 

    Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului     

 

 

 

 

 

Perioada  

 

    Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului     

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

                              Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului    

 

 

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

  Activitate didactică. Am predat cursul şi am coordonat aplicaţiile practice pentru Laborator Radio. 
  2003-2005 

  Cadru didactic asociat    Lector drd. 

 

  Universitatea "Al. I. Cuza "Iaşi Facultatea de Litere,  

  Departamentul Jurnalistică. 

   Bulevardul Carol I nr. 11,  

         Tel . 0232 201 054 

  Site: www.uaic.ro 

 

  Activitate didactică 

 

  2002-2008  

 

  Redactor Departamentul Cultural, Radio Trinitas.  

     Am realizat emisiunile Iasul văzut din Turnul Goliei, Provocările Ştiinţei, Fascinaţia lumii şi 

     Cum ne alegem  meseria. 

Realizarea unei emisiuni presupune stabilirea tematicii abordate, stabilirea planului şi  

a etapelor de lucru pentru echipa implicată (tehnic şi redacţional), documentarea,  

realizarea interviurilor, prelucrarea de sunet a materialelor, montajul  şi realizarea emisiunii. 

Emisiunea  Cum ne alegem meseria şi-a propus să informeze tinerii despre ce presupune  

o anumită meserie, activităţile pe care le vor desfăşura după absolvirea studiilor,  

avantaje şi dezavantaje. Ca mijloace jurnalistice folosea  interviurile cu persoane care  

practicau acea meserie, reportaje de pe teren.      

               

  Radio Trinitas,  

 Institutul Cultural Misionar Trinitas. 

       Iaşi, str. Cuza - Vodă, nr.51 

Tel. 040 31 425 11 21 

 

   
 1999-2002 

  

  Secretar general de redacţie  

  Selectarea, formarea şi dezvoltarea personalului de specialitate. 

  Organizarea structurilor redacţionale.  

  Stabilirea proiectelor redacţionale împreună cu  Redactorul şef. 

   Stabilirea tipului de format radiofonic  

Activităţi de marketing  - construirea imaginii radioului, programarea şi  

difuzarea publicităţii. Realizarea de materiale promoţionale şi organizarea 

 de spectacole pentru promovarea postului de radio. 

  

 Radio Trinitas,   

Str. Cuza Vodă nr 50, Iaşi 

 

  Organizare, evaluare, coordonare. 

 

 

   1998 – 1999  

  Redactor  Departamentul Cultural, Radio Trinitas.  

 

Redactor, realizatoarea emisiunilor Iaşul văzut din Turnul Goliei şi Provocările Ştiinţei.  

Prin intermediul  interviurilor cu istorici, arheologi, etnologi, etologi, economişti,  

reprezentanţi ai Primăriei, directori de regii, oameni de afaceri emisiunea şi-a propus  

să realizeze o analiză a situaţiei socio-economică şi culturală a Iaşului de la 

 începuturile sale până astăzi. 

Emisiunea  Provocările Ştiinţei a popularizat descoperirile ştiinţifice din diverse  

domenii ale ştiinţei privite şi prin prisma relaţiei ştiinţă – religie. 

 

 

Radio Trinitas 

Str. Cuza Vodă nr 50, Iaşi 

 

Departament Cultural 
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                  Perioada   

    Funcţia sau postul ocupat   

       Activităţi şi responsabilităţi principale   

       Numele şi adresa angajatorului     

 

 

 

 

 

 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

Educaţie şi formare 

 

    

  1990 -1998   

  Profesor de chimie şi fizică 

  Activităţi didactice. 

  Liceul Garabet Ibrăileanu 

Str Oastei nr 1, Iaşi 

Tel. 0232 215967 

Liceul de Informatică Grigore Moisil 

Str Petre Andrei nr. 9 Iaşi 

   Tel.0232  215 383 

 

  Activitate didactică. 

  

Perioada Februarie, 2011  

 

                   Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a sesiunii de formare în Management universitar,  

modulul  "Marketing universitar".  

 

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

 

 

 

               Calificarea / diploma obţinută  

 

 

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

 

Particularităţi ale marketingului universitar 

Pieţe educaţionale 

Brand 

Activitate de public relation 

Advertising. On-line marketing 

 

Certificat de absolvire a sesiunii de formare în Management universitar, modulul   

"Standarde de integritate în învăţământul superior". 

 

Problematica integrităţii – context general şi aspecte specifice mediului universitar  

românesc 

Cultura integrităţii în universităţi – proceduri, standarde şi instrumente de monitorizare a procesului  

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare     

 

 

 

        Perioada                

      Calificare/ diplomă obţinută 

      Disciplinele principale studiate /       

competenţe profesionale dobândite 
 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare  
 

Perioada                

Calificare/ diplomă obţinută 
 

 

 

 

      Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Universitatea "Ovidius" Constanţa  împreună cu Unitatea Executivă pentru  

Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,  

Institute of Education, University of London, UK, Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, România. 

 

 

Decembrie, 2010  

Am participat la atelierul de lucru "Ştiinţa comunicării pentru comunicarea ştiinţei"  

Probleme şi soluţii pentru revalorizarea comunicării de ştiinţă 

Modalităţi concrete de colaborare între Universitate – Instituţiile de  

Cercetare şi                         Mass-media pentru promovarea ştiinţei 

Instrumente şi pârghii pentru promovarea comunicării de ştiinţă 

Comunicarea ştiinţei către copii. 

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice SNSPA Bucureşti,  

Academia Română şi    Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului  

Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării  

  Noiembrie,  2010 

Am participat la Iaşi la seminarul regional "Asigurarea calităţii în sistemul de formare 

profesională continuă din România" din cadrul proiectului CALISIS 

Sistemul multi-nivel de management al calităţii (SMC) în formarea profesională continuă, 

dezvoltat în cadrul proiectului CALISIS (CNFPA) 

 

Instrumente de măsurare a calităţii proceselor specifice sistemului de formare profesională 

continuă 

   

   Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
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Perioada                

Calificare/ diplomă obţinută 
 

      Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 
 

 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
Perioada                

Calificare/ diplomă obţinută 
 

      Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
           Perioada 

Calificarea / diploma obţinută  
 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

    Perioada 

 

 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   August , 2010  

Certificat de absolvire, la finalizarea  cursurilor programului de perfecţionare pentru ocupaţia 

de Evaluator de Competenţe Profesionale,  

 

  Planificarea şi organizarea evaluării. 

  Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării. 

  Efectuarea evaluării. 

  Elaborarea intrumentelor de evaluare. 

  Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa. 

  Verificarea internă a proceselor de evaluare.  

  Verificarea externă a proceselor de evaluare. 

 

  
 SC INFO EDUCAŢIA SRL IAŞI.  

 

  Iulie, 2009  

Certificat de absolvire la finalizarea cursurilor programului de perfecţionare pentru ocupaţia   

Formator,  

    

  Să facilitize învăţarea în grup. 

  Să furnizeze feedback cursanţilor asupra procesului de formare profesională. 

  Să identifice nevoia de formare şi să definească cerinţele de formare ale grupului de   

participanţi la programul de formare profesională.  

Să elaboreze programe de formare şi să pregătească materiale pentru instruirea cursanţilor. 

  Să organizeze şi să desfăşoare programul de formare profesională. 
  Să ofere sprijin cursanţilor şi să faciliteze învăţarea în grup. 

Să stabilească criteriile de evaluare şi să ofere feedback cursanţilor pe parcursul şi la    

sfârşitul evaluării. 

AJOFM – CFP IAŞI 
 

  septembrie 2000 - martie 2007 

 
Doctor în Ştiinţe Umaniste, Domeniul Filologie, cu distincţia MAGNA CUM LAUDE. 

   

  Universitatea "Al. I. Cuza"  Iaşi. 
 

 

   1996 – 1998  

  Diplomă de Studii Academice Postuniversitare - Jurnalistică 

  

  Management jurnalistic şi Secretariat general de redacţie, Psihologie socială 

Instituţii şi drepturile omului, Sistemul mass-media şi istoria sa, Teoria  comunicării. 

  

 

 Universitatea "Al. I. Cuza", Facultatea de Litere.  

 

 

1986-1990  

 

  Licenţiată în chimie, specializarea chimie-fizică – Facultatea de Tehnologie Chimică,  

Institutul Politehnic "Gh. Asachi "Iaşi.  

Matematică, Chimie anorganică, Mecanică şi rezistenţă, Electricitate, fizică atomică şi 

nucleară, Programarea şi utilizarea maşinilor de calcul, Psihologie, Pedagogie, Chimie 

organică. 

 

 

 Facultatea de Tehnologie Chimică, Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi. 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

 

 

                              Autoevaluare  

  

 
 

 

  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

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

  

  
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

   Activitatea de Secretar general de redacţie a coincis cu organizarea de început a  Radioului   

Trinitas. A fost primul post de radio ortodox din ţară şi a fost necesară o activitate de 

organizare redacţională, de stabilire a tipului de format, dar şi selectarea , formarea şi 

motivarea personalului. M-am ocupat  şi de partea de marketing şi vânzări.             

Competenţele pe care mi le-am cultivat atunci mi-au fost necesare în activitatea de Director 

de imagine pe care am desfăşurat-o la Universitatea "Mihail Kogălniceanu" Iași. 

 Activitatea redacțională m-a ajutat să-mi cultiv performant abilitățile de comunicare verbală 

și nonverbală 
   

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Bună cunoaştere şi utilizare a Office-lui 2010 (Word, Excel, 

Power Point ) 
 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini   Competenţe de comunicare, dublate de cunoştinţele teoretice despre comportamentul verbal şi 

nonverbal, tehnici de programare neuro-lingvistice, tehnici de negociere, acumulate pe parcursul 

cercetării desfăşurate la universitate. Folosesc în mod constructiv feedback-ul în comunicare. 

Empatizez cu interlocutorul şi am o bună intuiţie. 

 Dinamism şi mobilitate, bazate pe o puternică dorinţă de informare şi de perfecţionare permanentă. 

  

                       Permis(e) de conducere -  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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                   Informaţii suplimentare 
 

 

 

 

 

                                                   Anexe                                 

 Activitatea ştiinţifică şi de cercetare s-a materializat în articole publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  
Publicaţii: cartea  Verbal şi paraverbal în discursul radiofonic, Iaşi, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 

2009.  

 

 cerere tip privind suplinirea în regim de plată cu ora, conform modelului anexat; 

 lista de lucrări publicate, în ultimii cinci ani,  

 copii de pe acte studii, de pe certificatul DPPD; 

 diploma de doctor, în copie; 

 copie de pe actul de identitate; 

 adeverinţa de la locul de muncă care să cuprindă acordul instituţiei(acordul Senatului 

universitatii) pentru cumul de activităţi şi vechimea în învăţământ, dacă este cadru didactic 

titular la o altă universitate din România; 

 declaraţia pe propria răspundere privind numărul de norme didactice acoperite de către 

titularii altor instituţii de învăţământ superior care să confirme că într-un an universitar 

solicitantul nu depăşeşte trei norme didactice, indiferent de instituţia de învăţământ în care îşi 

desfăşoară activitatea; 

 cont de card bancar pentru efectuarea plăţilor; 

 
 

  

 

 


