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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PROTOPOPESCU CRISTINA ELENA 

Adresă(e) Bucureşti, Str. Matei Basarab, nr. 94, sector 3 
Reşedinţa: Pantelimon, Ilfov 

Telefon(oane) Mobil: 0745 778 401  

E-mail(uri) cristinaelenaprotopopescu@yahoo.com, cprotopopescu@artifex.org.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 22 iulie 1977 

Sex feminin 

  

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prorector Universitatea ARTIFEX din București 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atribuții, responsabilități și competențe potrivit Cartei Universității ARTIFEX din 
București și fișei postului – coordonarea activităţii didactice şi de cercetare a UAB 

Perioada Februarie 2016-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, Universitatea ARTIFEX din București 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumare şi coordonare lucrări de licenţă și disertație 
Activităţi de tutorat 

 Participarea la activităţi profesional-administrative: admitere, examene 

 Participări la întocmirea dosarelor de reacreditare ARACIS 

    Activităţi de organizare a simpozioanelor ştiinţifice organizate de Universitatea 
ARTIFEX 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada 01.10.2008 – Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar pozitia 29, managementul cercetarii-dezvoltarii, metodologii 
manageriale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice și de cercetare la disciplinele (studii de licenţă): Management 
general (seminar), Management comparat (curs şi seminar), Management 
comercial (curs şi seminar), Metodologii manageriale (curs şi seminar), 
Managementul cercetării şi dezvoltării (curs şi seminar), Managementul 
proiectelor de afaceri (curs şi seminar), Economia serviciilor (curs şi seminar), 
Asigurări şi reasigurări (curs şi seminar) 
Metode de cercetare ştiinţifică în comerţ, turism şi servicii (seminarii – program de 
Masterat Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii) 
Activităţi de cercetare ştiinţifică pe domeniul disciplinelor predate  

 Îndrumare şi coordonare lucrări de licenţă 
Activităţi de tutorat 

 Participarea la activităţi profesional-administrative: admitere, examene 

 Participări la întocmirea dosarelor de reacreditare ARACIS 
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    Activităţi de organizare a simpozioanelor ştiinţifice organizate de Universitatea 
ARTIFEX 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada  Octombrie 2017- prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Președinte al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Atribuții, responsabilități și competențe în conformitate cu Codul de asigurare a 
calității 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada 2012 – prezent (3 mandate) 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Senatul Universităţii „Artifex” Bucureşti 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participări la ședințele de senat, întocmire regulamente, metodologii specifice 
activității didactice și de cercetare 
Întocmire rapoarte periodice privind activităţile de cercetare ştiinţifică şi editorială 
din cadrul Universităţii „Artifex” şi înaintarea lor către Senatul Universităţii „Artifex” 

 Evaluarea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi editorială în cadrul 
Universităţii „Artifex” 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada 2011 – prezent (3 mandate) 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Departamentului Management-Marketing  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistarea directorului Departamentului Management Marketing în derularea 
sarcinilor, responsabilităţilor şi competenţelor aferente postului 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada 01.10.2008-01.10.2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Curs si seminar la disciplinele Managementul organizatiei, Organizaţii bazate pe 
proiecte 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management, 
Specializarea Administratie publica şi Facultatea de Cibernetică şi Statistică 
Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant superior 
 

Perioada 01.10.2002-30.09.2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati de seminar la disciplinele: Economia intreprinderii, Management general,  
Managementul aprovizionarii si desfacerii, Managementul resurselor umane,  
Analiza economico-financiara, Managementul cercetarii-dezvoltarii, Metodologii 
manageriale, Servicii si utilitati publice 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada 01.06.2005-01.02.2006 

Funcţia sau postul ocupat   Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Organizarea şi coordonarea Diviziilor Asigurări şi Logistică 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurari 

Perioada 01.01.2004-31.05.2005 

Funcţia sau postul ocupat Director Divizie Logistica 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducere, organizare si coordonare activitati din cadrul mai multor departamente 
ale firmei: Procesare date, Contabilitate, Operativ-Departamentul Relatii cu 
Clientii, Logistica 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurari 

Perioada 01.04.2003-31.12.2003 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurari 

Perioada 01.10.2002-31.03.2003 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Divizie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistenta si sustinere proces de management in cadrul Diviziei Asigurari 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurari 

Perioada 01.01.2001-30.09.2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef departament Logistică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizare si coordonare activitati departament Logistica 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurări 

Perioada 01.01.2000-31.12.2000 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi legate de întocmirea şi derularea contractelor de reasigurare în cadrul 
Departamentului de Colaborări externe 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurari 

  

 Activitatea de cercetare 

Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru în echipe de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Artifex” Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6.  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

Perioada 2000-2006 

Funcţia sau postul ocupat Membru în echipe de cercetare/Şef de proiecte în cadrul centrului de cercetare 
Naţionala 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de cercetare în cadrul SC Nationala – Companie de Asigurari si 
Reasigurari SA pe domeniul management şi asigurări; activitatea centrului s-a 
concretizat în publicarea în Colecţia Naţionala a 65 de volume în domeniul 
managementului şi al asigurărilor, volume ce se regăsesc în bibliotecile celor mai 
importante centre universitare din Bucureşti şi din ţară. 

Numele şi adresa angajatorului SC Nationala – Companie de Asigurari si Reasigurari SA, Bucuresti, B-dul 
Natiunile Unite, nr. 4, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 01.11.2003 – 29.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Management 
Tema tezei de doctorat: „Modalităţi manageriale de amplificare a performanţelor 
societăţilor de asigurare-reasigurare” 
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion Verboncu  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Examene promovate cu calificativul „foarte bine”: Fundamentele managementului 
organizatiei, Metodologii manageriale, Managementul societăţilor de asigurare-
reasigurare 
Referate susţinute: Asigurările în Romania: prezent şi perspective, Particularităţi 
ale managementului în asigurări, Modalităţi manageriale de amplificare a 
performanţelor în domeniul asigurărilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
Facultatea de Management 

Perioada Martie – iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de pedagogie şi metodica predării 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educatiei, pedagogie, metodica predarii, management educational 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice – Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic 

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Economist/Diploma de licenta 
Profilul economic 
Specializarea Managementul firmei 
Media de examenului de licenta 9,92 – şef de promoţie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general, Management comparat, Managementul producţiei 
industriale,  Management operaţional al producţiei, Managementul proiectelor de 
construcţii, Managementul serviciilor in transporturi, Analiza economico-financiara 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Management 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul teoretic Mihai Viteazul Bucureşti 

Activitate politică Mai 2019-prezent 
Membru al filialei USR Pantelimon, membru al Biroului local al USR Pantelimon 
Din septembrie 2019 responsabil financiar al filialei 
Campania electorală pentru alegerile locale 2020 – responsabil cu comunicarea 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză 

Autoevaluare  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate foarte bună de a lucra în echipă, abilităţi de comunicare, capacitate de 
adaptare la medii şi culturi organizatorice diferite. Aceste abilităţi au fost dobândite 
atât în mediul universitar (mare parte a activităţii de cercetare s-a petrecut în 
echipe de lucru) dar şi în mediul privat (compania de asigurare)   

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate ridicată de a organiza şi coordona oameni, leadership, experienţă în 
managementul prin proiecte atât în calitate de membru al echipei, cât şi ca şef de 
proiect. Aceste competenţe au fost dobândite în urma ocupării unor funcţii de 
conducere în compania de asigurări Naţionala S.A., în echipele de cercetare atât 
în această companie, cât şi în Universitatea Artifex.  

 

Competenţe şi aptitudini tehnice   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
 

Competenţe şi aptitudini artistice   

Alte competenţe şi aptitudini   

Permis(e) de conducere Categoria B  

Anexe   

 
 


