
  

 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPESCU MIHAI 

Adresă   București 

Telefon 0751132092 

E-mail(uri) mihai_popescu@istis.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 05.08.1982 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Manager 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 17.12.2013 –  în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității și gestionarea resurselor; 
Membru în Consiliul de Administrație al CPVO (Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante); 
Membru în Consiliul și comitetele permanente UPOV (Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor 
Soiurilor de Plante). 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, Bulevardul Mărăști nr. 61, Sector 1, 
București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Centrală 
  

Perioada Iulie 2013 – decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Juridic  

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță juridică 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Bulevardul Carol I nr. 2-4, Sector 3, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Centrală 
  

Perioada Martie 2013 – iulie 2013  

Funcţia sau postul ocupat Consilier Juridic  

Activităţi şi responsabilităţi principale Direcţia Juridică - contracte și legislaţie 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Locală 
  

Perioada Iulie 2012 –  februarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Resurse Umane, Juridic şi Administrativ 



Activităţi şi responsabilităţi principale - implementarea, coordonarea și monitorizarea procedurilor de achiziţii publice; 
- coordonarea activităţii privind resursele umane și administrative; 
- membru în Consiliul Director; 
- reprezentarea instituţiei în raporturile cu alte instituţii şi la instanţele judecătoreşti; 
- încheierea şi avizarea actelor cu caracter juridic; 
- consilier de etică; 
- responsabil cu asigurarea calităţii şi auditor de calitate în I.S.T.I.S. (ISO 9001:2008); 
- administratorul parcului auto; 
- membru în comisii de evaluare a ofertelor. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, B-dul Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Centrală 
  

Perioada Aprilie 2007 – iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale - implementarea, coordonarea și monitorizarea procedurilor de achiziţii publice; 
- aprovizionarea cu bunuri şi servicii cu caracter funcţional; 
- reprezentarea instituţiei în raporturile cu alte instituţii şi la instanţele judecătoreşti; 
- încheierea şi avizarea actelor cu caracter juridic; 
- consilier de etică; 
- responsabil cu asigurarea calităţii şi auditor de calitate în I.S.T.I.S. (ISO 9001:2008); 
- administratorul parcului auto; 
- membru în comisii de evaluare a ofertelor; 
- membru în Consiliul Director. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, B-dul Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Centrală 
 

  

Perioada Octombrie 2007 – decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentare/consultanţă juridică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti, Str. Regina Maria nr. 64, Sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reprezentare/consultanţă juridică 
  

Perioada Iulie 2005- iulie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Operator tester 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea şi testarea cablajelor auto-prototip 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Lear Corporation România S.R.L., str. Petrochimiştilor, Piteşti, Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Subansamble auto 
  

Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării comunităţii locale 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia „Tinereţea şi Prietenia”,  localitatea Bălileşti, judeţul Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizaţie neguvernamentală 
  

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada Octombrie 2017 – în prezent 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de Agricultură – 
Școala Doctorală pentru Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Studii doctorale 
 



Perioada Ianuarie - martie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani – Facultatea de Științe Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii postuniversitare 

Perioada Octombrie 2016 – iulie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Puterea Executivă și Administrația Publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Administrație Publică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii universitare de masterat 

Perioada Martie – iulie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Strategic al Afacerilor Externe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Național de Afaceri Interne  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii postuniversitare 

Perioada Noiembrie 2016 – martie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Achizițiilor Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative - Facultatea de Administrație Publică  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii postuniversitare 

Perioada Aprilie – iulie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Serviciilor în Instituțiile Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani – Facultatea de Științe Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii postuniversitare 

Perioada Septembrie 2007 – iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil și drept procesual civil aprofundate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii universitare de masterat 

   



Perioada 2002 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești – Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii universitare de licență 

Perioada 2002 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- metodica predării; 
- management educațional. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Modulul 
Psihopedagogic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii postuniversitare 

Perioada Octombrie 2005  -  iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti – Departamentul de Integrare Europeană – Modulul de Relaţii Internaţionale 
şi Integrare Europeană „Jean Monnet” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

 
Perioada 

 
1997 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Matematică – fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti, județul Argeș 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii liceale 

  

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Materii gimnaziale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Generală Poieniţa, județul Argeş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii gimnaziale 

  

Perioada 1989 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Materii primare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Primară Goleşti, județul Argeş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii primare 

 
 
 
 

 
 

 



                     Cursuri de perfecţionare 
 

 

Perioada Mai – noiembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilități înalt funcționar public 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Program specializat „Înalți Funcționari Publici” 

Perioada Octombrie 2015 – martie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politică externă și diplomație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare profesională 

  

Perioada 23 - 30 august 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Faxmedia Consulting SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare profesională 

  

Perioada Februarie – aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Permisul European de Utilizare a Calculatorului – ECDL Complet 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor; 
- Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor; 
- Editare de text; 
- Calcul tabelar; 
- Baze de date; 
- Prezentări; 
- Informaţie şi Comunicare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare profesională 

  

Perioada 21.06.2010 – 25.06.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expert Achiziţii Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Consultanţă şi Studii Europene 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare profesională 

  

Perioada 07.06.2010 – 11.06.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator de Formatori 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Consultanţă şi Studii Europene 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare profesională 

  

Perioada 14.12.2009 – 16.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare şi gestionarea imaginii organizaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Administraţie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

  

Perioada 07.12.2009 – 11.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditor în domeniul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

  

Perioada 02.11.2009 – 04.11.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme de management al calităţii – ISO 9001:2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

  

Perioada Martie – mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de frecvenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Limbi Străine FIDES 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare profesională 

  

Perioada Martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (e-licitaţie.ro) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare profesională 

  

Perioada 07 - 09 decembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SVASTA Consult, Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice din România 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare profesională 

  

Perioada 06 – 12 august 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Achiziţii Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Administraţie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de perfecţionare profesională 

  

  

Perioada Ianuarie – martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operator calculator IBM PC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 

 
  

Limba străină cunoscută Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Participarea la diferite programe culturale şi artistice 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- organizarea unui sistem de management integrat calitate-mediu; 
- utilizarea eficientă a resurselor; 
- atingerea rezultatelor scontate; 
- facilitarea schimbării. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Permisul European de Utilizare a Calculatorului – ECDL Complet 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

 


