Curriculum Vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Dr. Cătălin POPA
Str. Alexandru Obregia, nr. 10-14, Bl.10-14, Sc. B, Ap. 70, Sector 4, București
Mobil: +40-744364632
catalin.popa@anmb.ro, catalin.popa@hotmail.com

română
03 august 1973
Masculin

Locul de muncă vizat / Cadru didactic universitar, Management universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Octombrie 2002 – Aprilie 2004; Martie 2005 – Februarie 2014; Iulie 2015-prezent
Conferențiar universitar (din 01.10.2013),
Lector universitar (din 01.10.2007),
Asistent universitar (2005-2007)
Instituţie:
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, România
Departamentul: Inginerie și management naval şi portuar
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Str. Fulgerului nr.1, Constanţa
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ, educaţie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

În prezent, Prorector pentru Programe și Relații Internaționale.
Alte funcţii manageriale îndeplinite Prodecan pentru IFR (octombrie 2011-martie 2014), Director
adjunct pentru Departamentul I.F.R. (2009-2011), coordonator program de studii IMNP-IFR (2010prezent), membru Consiliul departamental ANMNP (din noiembrie 2011), membru al Consiliului
ştiinţific al ANMB (din mai 2011), membru al Consiliului Facultăţii (din noiembrie 2011). Din luna iulie
2015 Director al Centrului de Cercetări Interdisciplinare în domeniul Navigației și Managementului
Naval.
Responsabilităţi didactice: Cadru didactic titular al următoarelor cursuri: Economia transporturilor
maritime și expediții internaționale, Management marketing în transporturile navale, Finanțarea
întreprinderii, Managementul proiectelor în industria navală, Management strategic portuar (masterat).
Coordonator științific proiecte de diplomă şi proiecte de disertaţie, responsabil al cercului ştiinţific
studenţesc cu titlul Economie aplicată în domeniul naval şi cercetător științific în aria economiei, finanţelor
şi a științei transporturilor navale, materializate în lucrări de specialitate publicate (13 cărți) sau articole
(peste 70 articole), ori diseminate prin participarea la diferite conferinţe, workshop-uri, programe sau
proiecte internaţionale. Din perspectiva cercetării ştiinţifice am participat la 3 grant-uri naţionale în cadrul
PNCDI II în calitate de cercetător ştiinţific, (la unul dintre acestea fiind coordonator de proiect - MILCOR),
am fost implicat într-un proiect internaţional de cercetare ştiinţifică (RO-NO-MAR) în calitate de cercetător
ştiinţific, respectiv am participat la implementarea unui proiect finanțat din fonduri structurale europene
(Programul de Cooperare Transfrontalieră RES-OP-DEV 222).
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Perioada

Februarie 2014 – Iulie 2015

Funcţia sau postul ocupat

Professor, Business Faculty member

Numele şi adresa angajatorului

Instituție: Higher Colleges of Technology, Dubai și Abu Dhabi, United Arab Emirates
Saada Street, Abu Dhabi
Website: www.hct.ac.ae

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitate publică – acreditată internațional ACBSP, ISO9001/2008 – BSI, top ranking 479, cotată
1st rank in Emiratele Arabe Unite

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Profesor titular de curs (nivel universitar și post-universitar): Logistică și SCM, Management operațional,
Finanțe, Managementul proiectelor, Economie pentru manageri.
Membru în Consiliul științific al HCT, membru în Comitetul HCT-MBA program
Curs Team Leader pentru disciplina Management operațional.
Responsabil dezvoltare curriculum și strategii de evaluare.

Perioada

Aprilie 2004 – Martie 2005

Funcţia sau postul ocupat

B.M.O. Staff (aprilie 2004-mai 2004), O.S.C.E.

Numele şi adresa angajatorului

Instituţie: Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (O.S.C.E.)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Afaceri Internaționale – Instituție de drept public internațional

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Responsabilităţi: Misiunea specifică a BMO în structura căreia am fost numit, se referea în particular la
managementul operativ şi logistic, al bazelor de monitorizare finanţate de Organizaţia pentru Securitate
şi Cooperare în Europa în regiunea de sud a Caucazului. Principalele sarcini de serviciu îndeplinite se
referă la managementul cash-flow-ului (operațiuni petty–cash), bugetarea programelor, managementul
operativ şi statistic al inventarului, managementul relaţiilor de achiziţii şi contractare, respectiv
managementul stocurilor, în toată aceasta perioadă fiind responsabil cu inventarierea lunară şi
întocmirea balanţelor financiar-contabile lunare raportate direct către Chief of Finance and
Administration (CFA). Funcţia îndeplinită mi-a permis însuşirea şi aplicarea principiilor de practică ale
sistemului CRMS (Common Regulatory Management System).

Perioada

Mai 2001 – August 2001 şi Mai 2003 – August 2003

Funcţia sau postul ocupat

Finance/Logistic Officer – ambarcat Nava ”Constanța”- 281

Numele şi adresa angajatorului

Instituţie: Institutul Teatrului Mediteranean şi Statul Major al Forţelor Navale, Proiectul Cultural
Internaţional Odyssee 2001 şi Proiectul Cultural Internaţional Odyssee 2003 (două proiecte distincte)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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International Affairs
Responsabilităţi: În această poziţie am fost responsabil cu managementul financiar al ambelor proiecte
internaţionale, respectiv cu managementul cash-flow-ului, bugetarea, managementul costurilor şi
contabilitatea acţiunilor cu conţinut economic, întreprinse în cadrul planificării şi executării acestor
proiecte. Proiectele au fost integral autofinanţate şi au fost derulate ca locaţie, succesiv, în ţările riverane
bazinului mediteranean (cu preponderenţă Franţa, Spania şi Italia).
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Perioada

Iunie 1996 – Septembrie 2002

Funcţia sau postul ocupat

Şef Birou Financiar / Contabil Şef

Numele şi adresa angajatorului

Instituţie: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanta, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educație – învățământ superior
Responsabilităţi: Sarcinile îndeplinite au vizat componentele managementului financiar (cash-flow,
payroll-ing, budgeting) şi contabil, calculul şi plata salariilor, elaborarea şi gestiunea contractelor,
managementul achiziţiilor, urmărirea debitelor şi creanţelor, managementul taxelor şi impozitelor,
managementul relaţiilor bancare, de trezorerie şi cu instituţiile specializate ale statului, raportările
contabile şi financiare legale, managementul costurilor (calculaţie, urmărire costuri interne, contabilitate
producţie) şi în relaţie cu toate aceste atribuţii, exercitarea controlului financiar preventiv al operaţiunilor
economico-financiare angajate.
În această funcție, în perioada 1999-2002 am fost membru în echipa de management naval, fiind
responsabil de operarea navei școală ”Constanța” și a navei școala ”Mircea” precum și de operarea
comercială (navlosirea) navei școală Albatros (Time charter, agenturare Octogon), aflate în subordinea
Divizionului Nave Școală a Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

noiembrie 2002 – noiembrie 2009
Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări în Economie, Bucureşti
Doctor în economie, Afaceri economice internaționale
Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări în Economie, Bucureşti - ,,Politici şi strategii ale
organismelor monetar-financiare internaţionale în condiţiile integrării şi globalizării economice”.
Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian C. Ionescu, Preşedintele UFB, Institutul Bancar Român.
Ordinul MECTS nr. 3492/23.03.2010.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Aprilie 2014
Auditor intern managementul calității ISO 9001/2008, British International Standards – BSI, ,
AbuDhabi (UAE)
Business Continuity stadards, British International Standards – BSI, AbuDhabi (UAE)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iunie 2013
MECTS (Proiect POSDRU) – Didactica predării în învățământul universitar
Curs de Didactica predării științelor socio-umane

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

februarie 2011
Aalesund College,Aalesund, Norway
Curs Crisis Management (Managementul crizelor)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

august 2005
U.S. Coast Guard, Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân’’, Constanţa
Curs I.S.M. (International Maritime Security - Securitate maritimă)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

iunie 2004
Organization for Security and Cooperation In Europe, O.S.C.E., Vienna, Austria
SAP Finance & Inventory Modules (Instruire platforma SAP)
Rescue Management Team (Managementul echipelor de salvare)
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

octombrie 2001 - septembrie 2002
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Diplomă de Master în specializarea “Management-marketing în transporturi, porturi, zone libere şi
burse”

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

august 1996 - iulie 2001
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Brăila
Diplomă de licenţă în specializarea ,,Managementul afacerilor internaționale”

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

septembrie 1997- ianuarie 1998
Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică şi Finanţe, Bucureşti, Chitila
Curs de Perfecţionare pentru Ofiţerii Financiari
Diplomă de specializare în Finanţe-contabilitate

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

iulie 1991- iulie 1995
Institutul Militar „Decebal”, Sibiu
Diplomă licenţă - Ofiţer licenţiat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Limba maternă: Lb. română
Lb.engleză, Lb.rusă

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba engleză
Limba rusă

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

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

Lb. engleză - certificat STANAG, nivel 3,3,3,3
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Publicații
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Capacitate de integrare socială şi de lucru în colective (inclusiv colective multinaţionale),
disponibilitate la dialog
Competenţe decizionale şi manageriale , managementul calității în învățământul universitar
Cunoştinţe hardware, abilităţi operator şi programator P.C. – programator baze de date in limbajele
Access şi FoxPro, utilizator php, operator diferite medii de operare şi programe utilitare /baze de date,
utilizator STATA, Microsoft Project Management, SAP – competențe utilizator
13 lucrări de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS (ref: Economia Transporturilor
Maritime – Editura Tribuna Economică, Organizarea Sistemului Naval – Editura Academiei Navale și
Management Portuar – Editura Academiei Navale), peste 70 de articole în reviste de specialitate sau
lucrări prezentate la sesiuni de comunicări științifice la nivel național și internațional.
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