
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAŢII PERSONALE

Nume POPICA EDUARD - ANDREI

E-mail prefect@prefecturavaslui.ro

Telefon 0235 361455, 0235 316330

Naţionalitate Roman
Stare civila Casatorit

Data naşterii 18.03.1984

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada Mai 2017 - Prezent
• Numele şi adresa 
angajatorului

D.G.A.S.P.C. - VASLUI

• Tipul activităţii sau 
sectorului de 
activitate

Serviciciul de Monitorizare si Management de Caz pentru Copii in 
Asistenta Maternala si Asistenti Maternali Profesioneisti

• Funcţia sau postul 
ocupat

Consilier 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

 acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile 
dreptului; 

   acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a 
instituţiei în slujba căreia îşi desfăşoară activitatea; 

 întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese 
şi sesizări înregistrate la sediul instituţiei

 monitorizează situaţia la nivel judeţean privind copiii aflaţi în 
dificultate şi urmăreşte modul de respectare a drepturilor lor; 

  colectează şi centralizează (baza de date) toate informaţiile 
şi datele privitoare la copiii aflaţi în dificultate ;

   redactează proiecte de strategie judeţeană pentru 
restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a 
copilului;  

 asigură legătura cu alte direcţii judeţene şi cu alte autorităţi 
şi instituţii centrale şi locale cu atribuţii în domeniu; 

  propune Consiliului Judeţean spre aprobare înfiinţarea, 
finanţarea sau după caz,  cofinanţarea instituţiilor publice şi de 
asistenţă socială şi evaluează activităţile desfăşurate de acestea; 

  propune Consiliului Judeţean încheierea de convenţii de 
parteneriat cu reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în 
derularea programelor de asistenţă socială, pentru copii şi tineri, 
inclusiv cei cu dizabilităţi; 
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• Perioada Martie 2016 – Mai 2017
• Numele şi adresa 
angajatorului

S.C. Transmir S.R.L.

• Tipul activităţii sau 
sectorului de 
activitate

Compartiment Juridic

• Funcţia sau postul 
ocupat

Consilier Juridic

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

• sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului 
supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea 
instrumentelor de lucru;

• sa primeasca si sa studieze actele normative emise de serviciile 
de specialitate dupa care acorda avizul de legalitate;

• sa evalueze dovezile si sa se pregateasca dezvoltand strategii si 
argumente pentru sustinerea dosarului;

• urmareste procesele prin tinerea evidentei termenelor de 
proces, intocmirea actelor necesare prezentarii la termenele de 
judecata cu completari si dovezi noi;

• sa urmareasca desfasurarea proceselor prin tinerea evidentei 
termenelor de proces, prezentarea la termenele de judecata;

• sa depuna acte doveditpare si probatorii la dosare;

• sa studieze constitutia , legile si modificarile legilor si 
metodologiile de aplicare;

• sa identifice si sa analizeze surse de informatii si baze de date 
in cazul; documentelor depuse la dosare pentru verificarea 
autenticitatii;

• sa asigure oferirea de consultanta si consiliere juridica 
Directorului General pentru punerea la punct a planurilor de 
investitii sau in orice domeniu este necesar;

• sa acorde asistenta de specialitate in domeniu;

• sa intocmeasca documentatia pentru cazurilor avute in 
responsabilitate;

• asigura asistenta juridica pt. Societate in fata oricaror organe 
jurisdictionale; 

• urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta 
conducerii obligatiile ce revin societatii; 

• intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii 
actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor la 
Oficiul Registrului Comertului; 

• vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea 
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societatii;

• avizeaza toate documentele cu caracter de norme si 
regulamente care reglementeaza activitatea societatii; 

• participa la negocierea contractului colectiv de munca;

• participarea la elaborarea Regulamentului intern, aducand la 
cunostinta conducerii societatii dispozitiile legale care trebuie 
respectate in acest caz; 

• participa la negocierea contractelor in care societatea urmeaza 
sa devina parte si elaboreaza proiecte de astfel de contracte;

• Perioada Mai  2014 – Februarie 2016
• Numele şi adresa 
angajatorului

Institutia Pefectului – Judetul Vaslui

• Tipul activităţii sau 
sectorului de 
activitate

Cancelaria Prefectului

• Funcţia sau postul 
ocupat

Director de Cancelarie

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

• reprezintă  prefectul  în  domeniile  de  activitate  şi 
structurile stabilite de acesta;
• asigură condiţiile necesare desfăşurării şedintelor de 
lucru ale prefectului;
• analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii 
şi  informează  prefectul  şi  subprefecţii  cu  privire  la 
principalele probleme şi  tendinţe ale mediului  social  şi 
economic din judeţ;
• urmăreşte  şi  comunică  Guvernului,  ministerelor  şi 
celorlalte organe centrale  problemele deosebite ce apar 
în judeţ şi se implică în rezolvarea lor;
• organizează  întâlnirile  prefectului  cu  reprezentanţii 
locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi 
ai partidelor politice;
• elaborează  sinteza  mass-media  pentru  informarea 
rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefecţilor;
• organizează la solicitarea prefectului, evenimente de 
natură să informeze opinia publică şi mass – media cu 
privire la acţiunile prefectului;
• asigură realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ul 
oficial al Instituţiei Prefectului;
• pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă a 
informaţiilor  destinate  opiniei  publice  în  vederea 
cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări 
şi conferinţe de presă organizate săptămânal sau ori de 
câte ori este nevoie;
• realizează  documentarea  necesară  în  vederea 
elaborării raportului semestrial al prefectului cu privire la 
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stadiul  îndeplinirii  obiectivelor  cuprinse  în  Strategia 
Guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiilor romilor;
• prezintă prefectului materiale şi informări cu privire la 
activitatea  structurilor  de  specialitate  ale  Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Vaslui;

• Perioada Mai 2013 – Mai 2014
• Numele şi adresa 
angajatorului

Consiliul Judetean Vaslui

• Tipul activităţii sau 
sectorului de 
activitate

Directia Juridica – Contencios Administrativa

• Funcţia sau postul 
ocupat

Consilier Juridic

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

 Reprezintă interesele instituţiei în faţa 

instanţelor de judecată, precum şi a altor autorităţi jurisdicţionale, 

pentru fiecare cauză în parte consilierul juridic primeşte 

împuterniciri scrise, semnate de către Presedinte.
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 Intocmeşte răspunsuri adreselor judecătoreşti referitoare la 
aplicarea Legii în vederea soluţionării unor litigii;

 Acordă asistenţă juridică pentru întocmirea corectă a 
contractelor ce se incheie la nivelul Consiliului Judetean şi avizează 
contractele semnate;

 Acordă asisistenţă juridică pentru elaborarea proiectelor de 
hotărâri ale Consiliului Judetean

 Acordă asistenţă de specialitate comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judetean

 Îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii date în competenţa 
sa potrivit dispoziţiiilor legale.

        Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente 

interesele administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, 

Curţi de apel,);

        Întocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi recursuri 

privind interesele administraţiei publice;

        Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: 

acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea 

nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri 

de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri 

recoventionale etc. pe care le supune Presedintelui Consiliului 

Judetean spre avizare;

        Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva 

hotărârilor nefavorabile;

        Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind 

neexercitarea căilor de atac;

        Urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea 

este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru 

creanţele instituţiei;

        Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii 

obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de 

executare silită;

• Perioada Iulie 2011 – Mai 2013
• Numele şi adresa  S.C. MEDIA STIL S.R.L.- Mun. Vaslui, Str. Spiru Haret, Nr. 5, Jud. 
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angajatorului Vaslui
• Tipul activităţii sau 
sectorului de 
activitate

Radio si Televiziune

• Funcţia sau postul 
ocupat

Director General - Administrator

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

 Întreţine (la nivel personal şi instituţional) relaţia cu instituiţile 

publice relevante pentru derularea proiectelor societatii, prin 

participareare la întâlnirile cu reprezentaţnii autorităţilor 

publice.

 Desfasoara si intretine toate activitatile juridice, fiind 

reprezetantul juridic al societatii

 Verificarea condiţiilor de fond pentru încheiera contractelor; 

 Oferirea de consultanţă juridică în domeniul drept comercial;

 Asistarea la formularea de opinii şi argumentaţii juridice, la 

formularea diverselor litigii;

 Redactează, revizuieşte comunicările externe ale 

societatii,precum şi proiectele depuse de aceasta;

 Coordonarea juridica in activitatea de recuperare a creanțelor;

 Reprezintă societatea în relaţia cu omologii organizaţiilor 

partenere

 Oferă declaraţii de presă cand este solicitat, prezentând poziţia 

publică a societatii

 Are decizia finală în negocierea cu furnizorii, semnarea 

contractelor şi aprobarea plăţilor

 Reprezintă public brandul societatii şi nu desfăşoară acţiuni 

care ar putea aduce prejudicii imaginii

 Planifică procesul de dezvoltare organizaţional pe termen lung

 Supervizează planificarea anuală (strategică şi tactică) şi 

monitorizează implementarea proiectelor planificate

 Elaborează şi implementează politica de resurse umane 

a societatii
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• Perioada 2004 – 2007
• Numele şi adresa 
angajatorului

S.C. Drioli S.R.L.  - Mun. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui

• Tipul activităţii sau 
sectorului de 
activitate

Vanzari produse petroliere

• Funcţia sau postul 
ocupat

Coordonator marketing 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

 Negocierea  şi  semnarea  contractelor  de  vânzări  directe  şi 

distribuţie şi de consultanţă/servicii de marketing 

 Semnarea de stornări/anulări de facturi, referate de acordare 

comisioane către terţi în urma vânzărilor speciale, documente 

justificative pentru efectuarea cheltuielilor (în limitele stabilite 

de  Directorul  General),  alte  documente  specifice 

departamentului

 Solicitarea  consultanţei  externe  în  problemele  deosebite 

legate de vânzări şi marketing

 Solicitarea actualizării site-ului web al firmei

 Solicitarea departamentului  de vazari a rapoartelor/situaţiilor 

specifice departamentului 

 Utilizarea  de  echipamente/consumabile/materiale,  maşina, 

note-book-ul şi telefonul puse la dispoziţie de firmă

 Stabilirea prioritatatii executării sarcinilor pentru subordonaţi, 

adoptă măsuri de eficientizare a activităţii acestora

 Stabilirea  in   alocarea  maşinilor  aflate  în  dotarea 

departamentului

 Propunerea de recompense/penalizări, prelungirea/încetarea a 

activităţii după perioada de probă a subordonaţilor

 Realizarea obiectivelor  de vânzări  şi  profit  pentru produsele 

petroliere

 Aplicarea  şi  respectarea  structurii  de  preţuri  aprobate  de 

Directorul General

 Calitatea stocului şi minimizarea stocului fără mişcare

 Respectarea bugetului  aprobat pentru acţiunile de vânzare şi 
marketing şi a altor bugete alocate

Pagina 7 - Curriculum vitae al Popica Eduard Andrei



STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE

• Perioada Octombrie 2014- Februarie 2017
• Numele instituţiei de 
învăţământ

Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu

• Speciazare Master –  Drept administrativ si Administratie Publica (Forma de 
invatamant - la zi)

• Perioada Absolvent sesiune de licenta iunie 2011
• Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ

Universitatea „Petre Andrei” -  Iasi  Facultatea de Drept

• Specializare Drept - (Forma de invatamant - la zi)

• Perioada Septembrie 1999 – Iunie 2003
• Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ

Liceul Teoretic Emil Racovita Vaslui

• Profil Filologie

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ Romana

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza Franceza
• Abilitatea de a citi Excelent Satisfăcător

• Abilitatea de a scrie Excelent Satisfăcător
• Abilitatea de a vorbi Excelent Satisfăcător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE

Bune abilitati de comunicare si relationare
Spirit de lucru in echipa
Orientat catre rezultate
Atentie la detalii
Flexibilitate, initiativa, vointa, cretivitate

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZAORICE

Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare 
si rezolvare de probleme
Abilitati organizatorice
Capacitatea de a lucra sub stres
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: M.S. Office 
Package (Word, Excel, PowerPoint), Acces, FoxPro, Internet 
Explorer;

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Disponibilitate de a lucra peste program
Posibilitate de deplasare in afara localitatii

ANEXE Nu este cazul
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