Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

POPESCU (BICĂ) DENISA LOREDANA
Str.Vasile Conta, Nr. 4, Craiova, cod. 200580, Dolj, România

Adresă(e)
Telefon(oane)

0251.42.33.95

Fax(uri)

0251.41.41.22
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

denisa_bica@yahoo.com
Română
20 iunie 1982
Feminin

Locul de muncă/ Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi
Postul ocupat Administrative
Experienţa profesională
Perioada 11 mai 2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Consilier juridic I A
Asistenta si consultanta juridica specializata tuturor serviciilor si compartimentelor CRFIR si OJFIR din
coordonarea Centrului Regional, avizarea propunerilor de incetare a contractelor/deciziilor de
finantare FEADR, avizarea, din punct de vedere al formei si continutului contractele/deciziile e
finantare nerambursabila, reprezinta interesele Agentiei in fata instantelor de judecata etc.
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Str. Stirbei Voda nr. 43, Sector 1, Bucuresti
Consultanta si asistenta juridica

Perioada octombrie 2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare curs şi seminarizare la disciplinele: Drept penal. Partea speciala, Elemente de drept penal,
Elemente de drept procesual penal

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile
Conta, nr. 4

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar

Perioada februarie 2012 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Membru al Senatului Universității Spiru Haret
Aprobarea Planului strategic de dezvoltare institutionala si a planurilor operationale; aprobarea
strategiilor universitatii pe termen mediu si lung, aprobarea structurii, organizarii si functionarii
Universitatii, aprobarea propunerilor de programe noi de studii etc.
Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Str. Ion Ghica, nr. 13
Stucturi de conducere al Universitatii

Perioada februarie 2012 – ianuarie 2014
Funcţia sau postul ocupat

Manager al proiectului POSDRU/110/5.2/G/88741 – Prosperitate si siguranta in mediul rural al
judetului Dolj

Activităţi şi responsabilităţi principale
Curriculum vitae

Popescu Denisa Loredana

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Str. Ion Ghica, nr. 13

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada februarie 2012 – ianuarie 2013
Funcţia sau postul ocupat

Expert lector jurist in cadrul proiectului POSDRU/110/5.2/G/89015 –

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Str. Ion Ghica, nr. 13

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada martie 2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Membru al Colegiului Consilierilor Juridici Dolj
Activități de consiliere juridică, asistență juridică, activităţi de organizare a executării şi de executare în
concret a legii
Consiliul Consilierilor Juridici Dolj, Str. Calea București, Nr. 81, Craiova, Jud. Dolj
Consultanță juridică

Perioada aprilie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat

Director al Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice si Administrative (CESCJA) din cadrul
Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Craiova

Activităţi şi responsabilităţi principale

Dirijare activităţi de cercetare ştiinţifică, publicare articole de specialitare, realizarea granturi şi
proiecte de cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile
Conta, nr. 4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate de cercetare ştiinţifică în învăţământul superior

Perioada iunie 2011 – septembrie 2013
Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare curs şi seminarizare la disciplinele: Drept penal. Partea speciala, Drept penal. Partea
generală, Drept comunitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile
Conta, nr. 4

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar

Perioada martie 2009 – iunie 2011
Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar doctorand

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare curs şi seminarizare la disciplinele: Drept penal. Partea specială, Drept penal. Partea
generală, Drept comunitar, Instituţii de drept penal special, Drept European

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile
Conta, nr. 4

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
octombrie 2007- februarie 2009
Asistent universitar doctorand

Activităţi şi responsabilităţi principale

Seminarizare la disciplinele: Drept penal. Partea specială, Drept penal. Partea generală, Drept
comunitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile
Conta, nr. 4

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar

Perioada august 2005 – octombrie 2007
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Curriculum vitae

Asistent universitar asociat
Seminarizare la disciplinele: Drept penal. Partea specială, Drept penal. Partea generală, Drept
comunitar
Popescu Denisa Loredana

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile
Conta, nr. 4
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Decembrie 2010
Formare de formatori

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare, Merketingul formării, Proiectarea programelor
de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Consiliul Naţional de
Formare Profesională a Adulţilor, prin Asociaţia DOMINOU

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curriculum vitae

ISCED 6
Octombrie 2010
Manager de proiect
Stabilirea scopului proiectului, Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului, Realizarea procedurilor
de achiziţii pentru proiect, Managementul echipei de proiect, Managementul riscului, Managementul
calităţii proiectului
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Consiliul Naţional de
Formare Profesională a Adulţilor, prin Asociaţia DOMINOU
ISCED 6
Octombrie 2010
Auditor extern pentru sisteme de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale
Principiile managementului calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Legislaţia în
domeniul mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Standardele SR EN ISO 9001: 2008, SR EN
ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008, Auditarea sistemelor de management conform cerinţelor
standardului SR EN ISO 19011: 2003
Mişcarea Română pentru Calitate, Centrul Regional de Formare Continuă Craiova
ISCED 6
Octombrie 2010
Doctor
Specializarea Drept/ Domeniul Ştiinţe juridice
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”
ISCED 8
Noiembrie 2005-Iunie 2010
Doctorand
Specializarea Drept/ Domeniul Ştiinţe juridice
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”
ISCED 8

Popescu Denisa Loredana

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Curriculum vitae

Mai 2010
Auditor pentru sisteme de management al calităţii
Principiile managementului calităţii, Managementul proceselor, Cerinţele standardului SR EN ISO
9001: 2008, Documentele sistemului de management al calităţii, Sistemul naţional de
acreditare/certificare
Mişcarea Română pentru Calitate, Centrul Regional de Formare Continuă Craiova
ISCED 6
Februarie-martie 2009
Mediator
Tehnici de mediere, negociere
Human Toolkit
ISCED 6
Martie-iunie 2008
Modul psihopedagocic
Pedagogie, Psihopedagogie
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti
ISCED 3
Februarie 2006 – iulie 2007
Masterat/ Diplomă master
Ştiinţe penale
Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Bucureşti
ISCED 6
2001-2009
Licenţiat/ Diplomă licenţă
Ştiinţe politice
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
ISCED 5
Septembrie-decembrie 2007
Studii aprofundate/ Pregătire postmasterală
Dreptul mediului, Drept internaţional public
Universitatea din Zagreb, Croaţia
ISCED 6
2001-2005
Licenţiat Ştiinţe Juridice/ Diplomă de licenţă
Popescu Denisa Loredana

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Specializarea Drept
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”
ISCED 5
2003-2004
Stagiu de pregătire juridică – Bursă de studiu
Specializarea Drept şi Ştiinţe Politice
Universite de Bourgogne, Dijon, Franţa
ISCED 5
1997-2001
Diplomă de bacalaureat
Specializarea Filologie
Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova
ISCED 3

Aptitudini şi competenţe - Redactor şef la revista Euro Dreptul, Revista de Studii şi Cercetări Juridice, ISSN 1842-080X,
personale Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine

- Membru în colectivul de redacţie al Revistei Medierea, ISSN 1844 – 9190, Bucureşti, Editura
Universitară
- Membru în colectivul de redacţie al Anuarului Institutului de cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolaescu
Plopşor”, Craiova, Ed.Aius, ISSN 1841-0898
- Director al Centrului European de Studii şi Cercetări Juridice din cadrul Facultăţii de Drept şi
Administraţie Publică Craiova
- Certificat de absolvire a cursului de Manager de Proiect
- Diplomă de absolvire a cursului de Mediere
- Certificat de absolvire a cursului de Formare de formatori
- Stagiu de pregătire post-masterală la University of Zagreb, Croaţia
- Stagiu de pregătire studii de licenţă la Faculte de Droit et Sciences Politiques din cadrul Universite
de Bourgogne, Dijon, Franța,
- Membru în Colegiul Consilierilor Juridici Dolj
- Manager al grantului Prosperitate şi siguranţă în mediul rural al judeţului Dolj, proiect
POSDRU/110/G/5.2/88741

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleză

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

Limba Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

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

Curriculum vitae

Popescu Denisa Loredana

Competenţe şi abilităţi sociale

Domeniu de Competenţă

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă ca urmare a implicării în proiecte de cercetare; mam implicat cu responsabilitate şi succes în activităţile de cercetare presupuse de proiectele
respective.
Colectivele în care îmi desfăşor activitatea sunt compuse din specialişti, fiecare având sarcini proprii,
fără riscul suprapunerii, fiecare contribuind cu aportul propriu la acoperirea muncii de echipă.
Am dobândit abilităţi de comunicare şi coordonare, contribuind la realizarea unui climat de lucru
colegial, cu relaţii cât mai strânse între membrii colectivului, capabile să producă rezultate de mare
randament.
Locuind în comunitate de mai multe familii, desfăşor şi acasă o activitate socială susţinută.
Drept penal. Partea Specială, Drept penal. Partea generală, Drept Roman, Drept Comunitar

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Coordonarea activităţii redacţionale şi publicistice a revistei Euro Dreptul, în calitate de redactor şef.
Desfăşurare de activităţi de management editorial pentru revista Euro Dreptul, Revista de Studii şi
Cercetări Juridice.
Am dobândit competenţe organizatorice şi de coordonare prin implicarea activă în organizarea de
simpozioane cu participare internaţională începând din anul 2009.
În calitate de membru al Comisiei de Audit din cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică
Craiova, am elaborat propuneri pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a calităţii în
învăţământul superior.
În calitate de membru al Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură am
susţinut promovarea valorilor culturale româneşti, m-am implicat în activităţi educative dedicate
studenţilor.
Zilnic îmi organizez activităţile didactice în baza programelor analitice şi a planurilor calendaristice,
astfel încât activitatea să fie permanent planificată.
De asemenea, prin atitudinea transparentă şi comunicarea interumană continuă, amicală, dar fermă,
am reuşit performanţe deosebite în domeniile respective.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Am deprins tehnicile de operare în sistem informatic fiind capabilă să utilizez computere de ultimă
generaţie.
Operare în Windows XP, Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop, utilizarea sistemului
Blackboard de tip eLearning pentru evaluare şi instruire.

Alte competenţe şi aptitudini

Aplicaţie pentru activitatea didactică şi de cercetare fundamentală, pusă pe baze moderne cu
utilizarea mijloacelor electronice şi de IT;
Capacitate de efort intelectual prelungit, de realizare concomitentă a analizei şi sintezei faptelor
teoretice şi practice cotidiene;
M-am implicat în activitatea de cercetare ştiinţifică specifică domeniului didactic din învăţământul
superior, făcând parte din colectivele de specialişti în realizarea a 6 manuale universitare, dintre care
un manual unic în curs de apariţie.
Am elaborat 20 articole care au fost publicate în reviste de specialitate şi am participat la 10
simpozioane şi conferinţe interne şi internaţionale, conform anexei.
Din anul 2006 fac parte din colectivul de redactare al revistei Euro Dreptul, Revistă de studii şi
cercetări juridice a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Craiova aparţinând Universităţii Spiru
Haret.
M-am implicat în organizarea simpozioanelor cu participare internaţională al Facultăţii de Drept şi
Administraţie Publică Craiova din cadrul Universităţii „Spiru Haret”Bucureşti, desfăşurate pe 06
decembrie 2008, 9 mai 2009 şi 14 decembrie 2009, iunie 2010, decembrie 2010 la Craiova, iunie si
decembrie 2011, iunie si decembrie 2012.

Permis(e) de conducere

Deţin, din anul 2000 permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Referinţe la cerere
Anexe 1. Copie diplomă licenţă
2.
3.

Copie diplomă doctor
Decizie Rector titularizare post.

DATA:
02.10.2017
SEMNATURA:

Curriculum vitae

Popescu Denisa Loredana

