
Curriculum vitae 
Florina Popa  

 

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Popa Florina 

Adresă Str..............., nr .......... , Timişoara, România 

Telefon  

E-mail 

Naţionalitate Română 

Data naşterii ................. 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2005 - în prezent 
Lector universitar (1996-1998 preparator universitar, 1999-2004 asistent universitar; 2005 lector 
universitar) 
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică – Drept civil, Drept procesual civil 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Bd. Eroilor nr. 9A, 300575 Timişoara, România 
Tel. +40.256.592.400 Website: www.drept.uvt.ro 
Educaţie și cercetare – învăţământ superior 

 

Perioada 
Funcția ocupată 

Numele și adresa angajatorului 

 

2016 - prezent 
Consilier 
Baroul Timiș 
Timișoara, str. Lucian Blaga, nr. 2 

Perioada 
Funcția ocupată 

Activități și responsabilități 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

2010 - prezent 
Lector 
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților 
Formare si perfectionare a pregatirii profesionale initiale si continue a avocatilor 

Perioada 
Funcția ocupată 

Activități și responsabilități 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

2011 - prezent 
Arbitru 
Arbitraj 
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 
Modalități alternative de soluționare a litigiilor, arbitraj intern și internațional 

Perioada 
Funcţia ocupată 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1996 - în prezent 
Avocat – Baroul Timiș 
Activităţi avocaţiale 
Cabinetul de Avocat dr. Florina Popa 
Timișoara, str. Paul Chinezu, nr. 2 
Avocatură 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 1997-2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Viciile de consimțământ 

 

http://www.drept.uvt.ro/


Curriculum vitae 
Florina Popa  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obținută 
Disciplinele principale studiate/ competente 

profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

Perioada                

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, România 

 
1997-2001 

Licențiată în economie 

Științe economice – Relații Economice Internaționale 
Universitatea de Vest din Timişoara, România 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 

 
1992 – 1996 

Licențiată în drept 

Științe juridice 

 

Universitatea Banatului din Timişoara, România 
Facultatea de Drept 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

1989 – 1994 

Licenţiată în filologie 

Ştiinţe filologice 

Universitatea de Vest Timişoara, România 
Facultatea de Filologie, secția română – engleză 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

 
Engleză 

Germană 

 
 
 

Română 
 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 

B1 
Utilizator 
elementar 

C1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

 

Lector. univ. dr. Florina Popa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scrisoare de intenție 

 
 

Subsemnata, Florina Popa, domiciliată în Timişoara, str....., nr. , 

având calitatea de lector universitar doctor în cadrul Catedrei de Drept Privat a 

Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, în temeiul unui 

contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, îmi exprim intenția de a 

candida pentru calitatea de membru în Consiliul Facultății de Drept. 

Menționez că desfășor de 23 de ani activități didactice universitare în 

cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, 

împrejurare care mi-a prilejuit cunoașterea problemelor cu care se confruntă 

învățământul universitar în acest domeniu, astfel încât consider că am această 

experiență profesională aș putea să o valorific în calitatea de membru în 

Consiliul Facultății de Drept. 

 
Timișoara, 15 noiembrie 2019 

 

 

 
Florina Popa 



 

 

 

 

 

 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

 
Subsemnata, Florina Popa, domiciliată în Timişoara, str. ............, nr. 

.........., având calitatea de lector universitar doctor în cadrul Catedrei de Drept 

Privat a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, în 

temeiul unui contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, declar pe 

proprie răspundere că nu am avut niciodată calitatea de lucrător sau colaborator 

al Securității. 

 

 
 

Timișoara, 15 noiembrie 2019 

 

 

 
Florina Popa 


