
  
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPESCU CORINA-FLORENŢA 
Adresă) Bld Unirii, Nr.27, Bl.15, Ap.3, Sector 5, Bucureşti 
Telefon) +40721182332   

E-mail coripopescu@yahoo.com 
Naţionalitate română 
Data naşterii 24.04.1984 

Sex Feminin  
  

Experienţa profesională  

Perioada 2008- martie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Avocat definitiv; în prezent avocat suspendat. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentare clienți, consultanță juridică  
Numele şi adresa angajatorului BAROUL BUCUREŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 
  

Perioada 2008 – 2011 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminar ciclul licenţă – Drept internaţional public 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior privat 
  

Perioada 2011 – 2012 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  de seminar ciclul licenţă – Drept internaţional public 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior privat 
  

Perioada 2012 – 2015 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare si activităţi de seminar ciclul licenţă– Drept internaţional public; 
Activităţi de predare si activităţi de seminar ciclul master- Drept internaţional public aprofundat și 
Comunicare socială 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior privat 

 
Perioada 

 
2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare si activităţi de seminar ciclul licenţă– Drept internaţional public; 

Activităţi de predare si activităţi de seminar ciclul master- Drept internaţional public aprofundat și 
Comunicare socială 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior privat 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2014-2015 
Calificarea / diploma obţinută – Bursier postdoctorat 

Postdoctorat - Proiectul „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului 
naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi 
aplicată românească” POSDRU/159/1.5/S/140106 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Răspunderea internațională a statelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române „Acad. Andrei R[dulescu” – partener 
 

  
Perioada 24.05.2012- 30.05.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Manager de proiect 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, Realizarea procedurilor de 
achiziții pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanța 

  
Perioada 07.11-16.11.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Expert achiziții publice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Comunicare interpersonală, Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, Acordarea consultanței de 
specialitate, Planificarea achizițiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EURO BEST TEAM SRL BUCUREȘTI 

  
Perioada 10.01.2011- 23.01.2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare mediatori 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Teoria şi analiza conflictelor, Rezolvarea alternativă a disputelor, Mediere, Procesul de mediere, Etica 
mediatorului, Organizarea activităţii mediatorilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Medierea.ro 

  
Perioada 2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în specializarea Drept internaţional public sub îndrumarea d-nei prof.univ.dr. Dumitra 
Popescu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept internațional public 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române „Acad. Andrei Rădulescu” 

  
Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Master Dreptul informaţiilor şi securităţii private 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept penal, Drept procesual penal, Teoria generală a informațiilor, Starea de securitate, 
Criminalitatea informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ecologică din Bucureşti - Facultatea de Drept și Științe Administrative 

  
Perioada 11 octombrie -17 decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomație și securitate - Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul informaţiilor în misiuni externe, Managementul crizelor, Securitatea informaţiilor 
NATO/UE, Structuri de intelligence în organizaţiile internaţionale, Ameninţări neconvenţionale la adresa 
securităţii  Internaţionale, Analiza strategică a criminalităţii, 
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 Tratatul de la Lisabona şi noul impuls convenţional al procesului de construcţie europeană, Politici şi 
strategii de securitate naţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Diplomatic Român 

  
Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută Master Medierea conflictelor în drept 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Mediere conflictelor în raporturile juridice de dreptul afacerilor,Negocierea contractelor comerciale, 
Elemente de procedură penală cu privire asupra specială asupra procedurii medierii, Psihologie 
juridică și tehnici de negociere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti - Facultatea de Drept 

  
Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Master Drept internaţional şi european 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept internațional public, Drept internațional privat, Dreptul asigurărilor, Drept european 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti - Facultatea de Drept 

  
Perioada 06.10.2007-26.01.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Psihologia educației, Didactica specialității, Sociologia educației, Management educațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” 

  
Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Teoria generala a dreptului, 
Drept international public, Drept international privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti - Facultatea de Drept 

  
Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Profil uman 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză   C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, auto-organizare. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Abilităţi organizatorice, aptitudini sociale, capacitate de comunicare; 
 Coordonarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti; 
 Coordonarea comunicărilor ştiinţifice prezentate de către studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Administrative - Universitatea Ecologică din Bucureşti susţinute la diverse sesiuni ştiinţifice studenţeşti; 
Inițiator / coordonator: cursul de formare profesională Relații internaționale și regionale în Universitatea 
Ecologică din București, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; 
Secretar al comisiilor de susţinere a lucrărilor de disertație la programul de studii universitare de masterat 
„Dreptul informațiilor și al securității private”. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS-Office, Lege4, Intralegis 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Capacitate de a finaliza proiectele la timp, dorinţă de afirmare,devotament, auto-motivare,flexibilitate 
program 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 2007  
  

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Anexe 

BURSA SOCRATES-ERASMUS-UNIVERSITATEA “PARIS XII”-VAL DE MARNE - 2005-2006  
(1 semestru); 

– membru al Asociaţia profesională „Uniunea Națională a Mediatorilor din România"; 
– membru al Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Penale; 
– membru al Asociaţiei Române de Drept Umanitar; 
– membru al Asociaţiei Română de Ştiinţe Penale; 

  – evaluator naţional în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Burse şi Credite. 
 
 
1.Teza de doctorat(Ti) : 
T1 – Teza de doctorat:  Cutuma în dreptul internațional public, 2011,susținută la Institutul de 
Cercetări Juridice al Academiei Romane  „Acad. Andrei Rădulescu”. 
 
2. Cărți/cursuri/manuale publicate (Ci) 

C1. Popescu Corina-Florenţa, Cutuma în dreptul internațional, Monografie, Editura Universul Juridic, 
București, 2012, ISBN 978-973-127-774-5; 
C2. Popescu Corina-Florenţa, Grigore-Rădulescu Maria-Irina, Protecţia juridică a drepturilor omului, 
Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-673-260-4; 
C3. Popescu Corina-Florenţa, Grigore-Rădulescu Maria-Irina, Drept internațional public.Noțiuni 
introductive, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-673-550-6; 
4. Popescu Corina-Florenţa, Grigore-Rădulescu Maria-Irina, Drept internațional public.Instituții, Curs 
universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-673-551-3; 
4. Ionuț Suseanu, Popescu Corina-Florenţa, Raportul dintre răspunderea internațională și 
răspunderea civilă a statelor, Editura Universul Juridic, București, 2015, ISBN 978-606-673-618-3. 
 
1. Listă de lucrări 
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