Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

POPIRLAN SORINEL ALIN

Adresa

Mun. Craiova, str. Ale. Arhitect Duiliu Marcu, nr. 7, bl. 13, sc. 4, ap. 2, jud. Dolj

Telefon

0766106880

Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

alin.popirlan@gmail.com
Romana
18.08.1974
Masculin

Aria ocupaţională actuala Membru in CA al PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
Experienţa profesională
Perioada

2001 – 2002
2002 - 2011
2011 pana in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Profesor in invatamantul gimnazial si liceal
Consilier juridic si redactor-sef publicatie
Avocat
Activitate educationala disciplinele socio-umane cu predare efectiva la clasele a-V-a – a-XII-a
Activitati economice, juridice, de personal, tehnice si publicistice-editoriale
Activitati juridice de asistenta, reprezentare, consultanta etc. in calitate de avocat

Numele şi adresa angajatorului

Grup Scolar Transporturi Auto Craiova
S.C. Bomi Company S.R.L. Craiova si saptamanalul Frontal
Baroul Dolj, insa nu sub forma de angajat, fiind profesie liberala

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educational
Juridic in sectorul privat si jurnalistic
Juridic

Educaţie şi formare

1989 – 1993

Colegiul National Fratii Buzesti si Liceul Tudor Arghezi din Craiova

1993 – 1997

Facultatea de Drept din Bucuresti si Sibiu

2002-2003

Profesor suplinitor

2003 – 2011

Consilier juridic si Redactor-Sef publicatie

2011 prezent Avocat

Calificarea / diploma obţinută

Avocat – promovare concurs accedere in profesie, consilier juridic- concurs si diploma de
licenta, jurnalist, profesor – dispozitie ISJ Dolj

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Juridic, Economic, Tehnic, Socio-uman, publicistic, avand in vedere profesiile de: avocat,
consilier juridic, redactor si profesor in invatamantul liceal si gimnazial

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Drept Hyperion si Stiinte Administrative Lucian
Blaga Sibiu, Colegiul National Fratii Buzesti si Liceul Teoretic Tudor Arghezi Craiova, Scoala
Gimnaziala Gingiova, Dolj
Invatamant superior

Aptitudini şi competenţe Seriozitate, responsabilitate, onestitate, spirit organizatoric, echilibrat, abil, capabil
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Romana

Engleza, franceza, rusa
Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de citire

Vorbit
Interacţiune

Scris
Exprimare

Limba
Limba
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Comunicativ, sociabil, adaptabil, bun cunoscator al psihologiei sociale individuale si de grup,
empatic, retorica si argumentatia imi permit sa captez si sa conving

Coordonare si conducere activitate cabinet avocatura, organizare bugete, activitati fiduciare,
strategii economice, diagnoze, prognoze

Aplicare si dezvoltare procedee tehnoligice deprinse din numeroasele expertize judiciare si
litigii cu profil tehnic

Utilizare avansata a calculatorului, tableta, smartphone

Competenţe şi aptitudini media

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

Conducerea si coordonarea publicatiei saptamanale Frontal mi-au permis dezvoltarea
aptitudinilor jurnalistice, prelucrarea informatiei si redarea catre public, precum si deprinderea
cu activitatile specifice de presa, interactiunea cu politicul, economicul etc.

Practicant sport de performanta, atletic, viata sanatoasa prin alimentatie echilibrata si sport,
activ in domeniul politic, legislatie statutara partide politice, alegeri locale si generale,
strategii, comunicare, propuneri legislative

Categoria B

Informaţii suplimentare Bun cunoscator al tuturor categoriilor socio-profesionale si psihologiei inter-umane prin

prisma experientei dobandite pana in prezent in toate domeniile pe care activitatea juridica mi
le-a oferit, obligandu-ma sa ma specializez aplicat, lucru oglindit in solutiile obtinute in
instanta pentru clientii persoane fizice si juridice, institutii publice, companii etc.
Observ, analizez si inteleg dinamica economico-juridico-sociala de la nivelul mun. Craiova si
jud. Dolj, prin comparatie cu zone similare din tara

