Curriculum vitae
Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

POPA ION

Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Martie 2012-prezent
DECAN Facultatea de Management
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Management

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

2013-prezent
Membru Consiliul ARACIS
ARACIS
Activitate didactică si de cercetare

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

2014-2017
DIRECTOR Departamentul de Evaluare Externa a Calităţii, ARACIS
ARACIS
Activitate didactică si de cercetare

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

2004-2012

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de

februarie 2009-prezent
Profesor universitar, conducător de doctorat
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Susţinere curs la disciplinele Management strategic, Managementul IMM-urilor, Management
comparat, Metodologii manageriale
Activitate didactică si de cercetare

Curriculum vitae
Popa Ion

PRODECAN Facultatea de Management
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Activitate didactică si de cercetare

activitate
• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Februarie 2006-februarie 2009
Conferenţiar universitar
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Susţinere curs la disciplinele Management strategic, Managementul IMM-urilor, Management
comparat, Metodologii manageriale
Activitate didactică şi de cercetare

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Octombrie 2002-Februarie 2006
Lector universitar
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Susţinere curs la disciplinele Management strategic, Managementul IMM-urilor, Management
comparat, Metodologii manageriale
Activitate didactică şi de cercetare

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

octombrie 1999- octombrie 2002
Asistent universitar
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Susţinere seminarii la disciplinele Management strategic, Managementul IMM-urilor,
Management comparat, Metodologii manageriale
Activitate didactică şi de cercetare

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Octombrie 1997-octombrie 1999
Preparator universitar
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Susţinere seminarii la disciplinele Management strategic, Managementul IMM-urilor,
Management comparat, Metodologii manageriale
Activitate didactică şi de cercetare

• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele şi adresa angajatorului
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

ianuarie 2003 – decembrie 2003
Director Departamentul de formare specializată în administraţia publică, Institutul
Naţional de Administraţie
Institutul Naţional de Administraţie
Conducere activităţi formare specializată în administraţia publică
Educaţional
Mai 2012-prezent
Director Centrul pentru Studii de Management Comparat
Academia de Studii Economice
Coordonare activităţi Centrul pentru Studii de Management Comparat
Educaţional, cercetare

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Curriculum vitae
Popa Ion

29 martie-25 iunie 2010
CERTIFICATE of participation in IIEP’s Distance Education Course organized in Paris
External Quality Assurance: options for higher education managers

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

International Institute for Educational Planning

• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2009
Diploma de studii postuniversitare
Management universitar

• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1998-2002
Titlul de Doctor în ştiinţe economice, Magna cum laudae, domeniul Management
Managementul firmei „Managementul strategic al societătii comerciale”

• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2000-2001
Diploma de studii postuniversitare
Studii Postuniversitare Managementul administraţiei publice

• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1997-1998
Diplomă de studii Aprofundate
Strategia schimbării şi dezvoltarii firmei

• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1992-1997
Diploma de licenţă
Management general, Management comparat, Managementl resurselor umane, Finanţe,
Contabilitate, Analiză economico-financiară
Academia de Studii Economice Bucureşti- Facultatea de Management

• Perioada (de la – până la)
• Numele calificării primite
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1986-1990
Diploma de bacalaureat

• Perioada (de la – până la)
• Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1999-prezent (stagii de pregatire de la o săptămănă până la 2 luni)
Perfecţionare în domeniul: management strategic, management comparat, managementul IMMurilor, managementul serviciilor de sănătate
Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse (Franţa), Universitatea Paris XII Valle de Marne
(Franţa), Universitatea Cambridge (Anglia), Universitatea Buffalo (SUA)

Academia de Studii Economice din Bucureşti, curs postuniversitar

Academia de Studii Economice din Bucureşti, ciclu de pregătire doctorală
6 ISCED

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti în colaborare cu Conservatorul Naţional de Arte şi
Meserii Paris, Studii Aprofundate

5 ISCDED

Liceul Ion Luca Caragiale Ploieşti

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Curriculum vitae
Popa Ion

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Romana
Franceza Engleza
Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire

Scriere

Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Franceza C2 Franceza C2

Franceza

C2 Franceza C2 Franceza C2

Limba Engleza A2 Engleza A2

Engleza

A2

Engleza A2 Engleza

A2

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

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Bun comunicator, abilitati de lucru in echipa.

SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE

Managementul activității universitare
Aprilie 2012 – prezent, Decan al Facultăţii de Management - ASE
2004-2012, Prodecan al Facultăţii de Management-ASE
2009 – prezent, conducător de doctorat în domeniul management
2005-prezent, coordonator a 2 programe de master în cadrul Facultăţii de Management, ASE
Managementul evaluării calităţii învăţământului superior
2013-prezent, Membru Consiliul ARACIS
2014-2017, Director al Departamentului de Evaluare Externa a calitatii, ARACIS
2009-2013, Preşedinte al Comisiei de Şţiinte Economice I ARACIS
2012-2016, Membru CNATDCU
2013-prezent, Vicepresedinte al Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO)
2009-2013, Secretar General al Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO)
2016-prezent, Membru in Comitetul director al Asociatiei Facultatilor Economice din Romania
(AFER)
Managementul cercetării științifice:
2012-prezent, Director al Centrului pentru Studii de Management Comparat
1999-2012, Director economic al Centrului pentru Studii de Management Comparat
2007-2010, director al proiectului PN II, Parteneriate Model cultural specific IMM-urilor româneşti
în contextul managementului cunoaşterii
2007-2010, director al proiectului CNCSIS Idei Model de management strategic pentru serviciile
de sănătate din Romania în contextul societăţii cunoaşterii
2007-2008, director al proiectului CNCSIS Managementul cunoştinţelor în sectorul IMM-urilor
Managementul proiectelor finanțate din fonduri europene 2007 – 2013:
2011-prezent, director al proiectului Practică economică pentru studenţi – vector determinant al
inserţiei pe piaţa forţei de muncă
2009-prezent, director al proiectului Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale –
modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România
2009-prezent, director al proiectului Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și manageriale în
zona IMM-urilor inovative din România pentru formarea și promovarea parteneriatelor naționale
și transnaționale

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
.
PERMIS(E) DE CONDUCERE
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Pachetul Microsoft Office, pachetul Open Office, sisteme de operare Microsoft Windows XP,
2007,Windows 7
Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii și activităţi de cercetare:
• Autor sau coautor a peste 50 carţi
• 59 articole în reviste de specialitate
• 36 comunicări ştiinţifice;
• 67 contracte de cercetare ştiinţifică
• 12 proiecte POSDRU
Apartenenţa la organizaţii profesionale:
Membru fondator şi vicepresedinte al Societăţii Academice de Management din
Romania (SAMRO)
Membru Asociaţia Generală a Economiştilor din Romania (AGER)
Membru Asociaţia Romană de Ştiinţe Regionale

Martie 2020

Curriculum vitae
Popa Ion

