
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pop Alina 

Adresă(e) Bd. Mihai Bravu nr. 1, Sector 2, Bucureşti, România 

Telefon(oane) 0743.602.689   

E-mail(uri) alina_aserom@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 17/10/1987 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 01 octombrie 2013 - prezent 

Funcţia şi postul ocupat Expert asistent 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Analiza studiilor de prefezabilitate sau a notele de fundamentare din punct de 
vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii. 
Analiza propunerilor ordonatorilor principali de credite privind includerea 
proiectelor de investiţii în legile bugetare anuale. 
Responsabil cu monitorizarea în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea 
managementului investițiilor publice” realizat cu sprijinul asistenței tehnice 
oferite de Banca Mondială. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Ministerul Finanţelor Publice 
Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, România 
 

Perioada 07 februarie 2013 – 01 iulie 2013 

Funcţia şi postul ocupat Inspector de concurenţă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participarea la investigaţiile Consiliului Concurenţei, prin aplicarea analizei 
economice şi econometrice asupra cazurilor investigate. Participarea la 
activităţi de cercetare privind diferite aspecte ale mediului concurenţial. 
Contribuția la întocmirea Raportului privind concurenţa în sectoare cheie ale 
economiei naţionale.  

 Consiliul Concurenţei 
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, România 
 

Perioada 01 august 2011 – 26 august 2012 

Funcţia şi postul ocupat Referent de specialitate 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Colectarea și verificarea datelor statistice privind investiţiile stărine directe, 
respectiv tranzacţiile rezidenţi-nerezidenţi de natura serviciilor de la societăţi 
comerciale nefinanciare în scopul elaborării balanţei de plăţi şi a poziţiei 
investiţionale a României. 
Culegerea de date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea 
financiară şi tendinţele economice în profil teritorial etc. 

 Banca Naţională a României – Agenţia Maramureş 
Gheorghe Şincai 34, Baia Mare, Maramureş, România 

 

Perioada 04 mai 2010 – 01 august 2011 

Funcţia şi postul ocupat Expert II 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Operaţiuni privind agregarea, prelucrarea şi diseminarea datelor statistice.   
Acordarea de sprijin unităţilor administrativ teritoriale în vederea 
eficientizării procesului de colectare a datelor. 

Numele si adresa 
angajatorului 

Institutul Naţional de Statistică   
Bd. Libertăţii 16, Sector 5, Bucureşti, România 

Educaţie şi formare  

Perioada 2013-prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctorand în Ştiinţe Economice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice 
Şcoala Doctorală – Economie I 

Perioada 2009 – 2011 

Calificarea/diploma obţinută Studii postuniversitare – Masterat 
Specializarea Economie Europeană  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Economie -           
Masterat în Economie Europeană 

Perioada  2006 – 2009 

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe economice în domeniul  economie, 
programul de studii/specializarea economie şi comunicare în afaceri  
Diplomă licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Economie 

Perioada 2002 - 2006 

Calificarea/diploma obţinută Tehnician în administraţie publică\Diplomă bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 
                                       Cursuri 

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare 
 
 
 
 10-21 februarie 2014  
Curs “Consolidarea instituţiilor fiscale: Bază pentru stabilitate, creştere şi 
prosperitate” 
Joint Vienna Institute, Viena, Austria 
 
23-27 noiembrie 2015 
Curs ”Interacțiunea dintre politica monetară și politicile privind stabilitatea 
financiară” 
Joint Vienna Institute, Viena, Austria 
 



 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

                Limba engleză  C 
1 

Utilizator 
experimentat 

C 
1 

Utilizator 
experimentat  

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, o bună capacitate de comunicare, punctualitate, loialitate şi  
simţ al responsabilităţii. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Cunoștințe avansate de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Outlook) și Internet. 

 


