Curriculum vitae
Europass

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

RISTEA GEORGIANA ALINA
Oras Costesti, str.Pietii, bl.L35, sc.A,ap.3 jud.Arges
Iasi, Str.A.Sesan, nr.32, bl.L3-4, sc.L, et.3, ap.15, jud. Iasi
0738714851
georgianaalinapopa@yahoo.com
Romana
31.05.1985
femeiesc

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2020 -prezent
Asistent universitar
Activitate didactica - activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator, indrumare
cercuri stiintifice studentesti.
Universitatea Apolloniaa din Iasi-Facultatea de Comunicare si Relatii publice
2017.2018-prezent
Senior consultant
Redactare acte si documente , secretariat, reprezentare instanta de judecata.
Cabinet de avocat „Popa Dumitru „ Iasi, str.Al.Rozelor nr.42

1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Juridica

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2016-prezent
Project legal education i in partnership with Court of Appeal Pitesti, Arges Lawyers Bar, asigurarea
obiectivitatii jurnalistice a continutului, editarea de continut,
Contribuirea cu continut editorial, verificarea de fapte, ortografie, gramatica, stil de scriere.
New247WorldPress -London-United Kingdom
Contributing writer/staff

Perioada
01.05 2012-29.03.2013
Functia si postul ocupat Asistent manager-consilier achizitii publice
Activitati si responsabilitati principale Inregistrare contabilitate primara si verificare primara contracte societate, managementl documentelor
companiei, achizitii produse
Numele si adresa angajatorului
ROMEXO-Bucuresti
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Gazduire evenimente expozitionale si concerte, targuri, expozitii

Perioada
Functia si postul ocupa
Acivitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajator
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

24.08. 2006 - 07.08. 2009
Receptioner
Receptionare controlare si inregistrare produse din punct de vedere cantitativ si calitativ
S.C.LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMANIA SRL
Productie
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2000-2004
Tehnician activitati financiare si comerciale
Economic
Liceul Teoretic Costesti-Arges
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Bacalaureat
2014-2018
Licenta
Stiinte Juridice
Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucuresti

Perioada 2019-2021
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Master
Cariera Judiciara
Stiinte juridice
Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucuresti
2019-2020
Master
Dreptul Uniunii Europene
Stiinte juridice
Universitatea "Titu Maiorescu" Bucuresti
2020/2021

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Master didactic

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2020/2024
Doctorat
Stiinte ale comunicarii si relatii publice
Jurnalism si procese mediatice

Stiinte ale educatiei
Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza Iasi' , Facultatea
de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Universitatea de Stat din Moldova

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Înţelegere
Ascultare
Engleza

Vorbire
Citire
Bine

Participare la
conversaţie
Bine

Scriere
Discurs oral
Bine

Exprimare scrisă
Bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipa, capacitatea de a crea relatii bazate pe incredere si empatie, capacitatea de a
comunica constructiv in situatii sociale diferite, abilitati de ascultare activa si consiliere, abilitatea de a
media relatii interpersonale.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora si implementa un proiect, abilitatea de a coordona
echipe de lucru, capacitatea de initiativa si capacitatea de a raspunde pozitiv in situatii de criza, de a
gestiona diferente interindividuale in actiunile de munca

Microsoft Office, IBM SPSS,

Aptitudini de training, de consiliere si dezvoltare personala, de evaluare si interventie organizationala
Detin permis de conducere cat. B

univ. dr. av. Dumitru POPA - telefon:0721228361 ; 0770315006
Informaţii suplimentare Informatii -persoane de contact ::Prof.
Editor in Chief Robert Williams - telefon 0741322722; 0742569416

Ristea Georgiana Alina

L I S T Ă DE L U C R Ă R I

A. Articole / studii publicate în reviste cu prestigiu recunoscut în reviste indexate în baze de date internaţionale
recunoscute
1. Ristea Georgiana Alina; Popa D .Accesul international la justitie intre statele membre ale Uniunii EuropeneInternational Journal of Communication Research, Vol. 10, Nr. 3, Septembrie -decembrie 2020, ISSN 2246-9265
2. Ristea Georgiana Alina; Popa D .Aspecte teoretice si practice privind Codul de etica si deontologie
profesionala- International Journal of Communication Research, Vol. 10, Nr. 3, Septembrie -decembrie 2020,
ISSN 2246-9265

3. Popa D, Ristea Georgiana Alina Dreptul la viata in dreptul international al drepturilor omului,
International Journal of Communication Research, Vol. 11, Nr. , Ianuarie -martie 2021, ISSN 22469265
4. Georgeta Stepanov, Ristea Georgiana Alina "Libertatea de exprimare în mass-media, audio-vizual și
mediul online., International Journal of Communication Research, Vol. 11, Nr. , Ianuarie -martie
2021, ISSN 2246-9265

B. Proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare pe bază de contract / grant
1. Membru - Grant de cercetare cu tema „ Cadrul Juridic al comunicarii in stare de urgenta” Contract de
cercetare cu beneficiar Institutul de Cercetări ,,Acad. Ioan Hăulică” şi Universitatea ,,Apollonia” din Iaşi, perioada
2020-2022
C.Participare la manifestări stiintifice internationale: Conferinţe, simpozioane şi comunicări ştiinţifice
internaţionale
1. Relatia dintre Uniunea Europeana si statele membre din punct de vedere constitutional - Simpozionul stiintific Probleme ale stiintelor juridice -Academia Romana - filiala Iasi - Iasi 16 octombrie 2020.
2. Aspecte comparative privind cadrul juridic al comunicarii in starea de urgenta- -Sesiunea stintifica anuala Academia Romana-filiala Iasi- Universitatea “Apollonia” Iasi si Institutul de Cercetari “Acad.Ion Haulica” - Iasi 17
octombrie 2020.
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3. Libertatea de exprimare in mass media, audiovizual si mediul on line-Simpozionul stiintific “Cazul exceptional ca
instrument de guvernare- Academia Romana - filiala Iasi - Iasi 27 noiembrie 2020
4. Rolul si locul mass-media in legislatia Uniunii Europene-Conferinta stiintifica nationala Creativitatea in jurnalism –
Editia a VII-a, Universitatea de Stat din Moldova-Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii -24 februarie
2021-Chisinau.
5. Manipularea prin intermediul mass media - Congresul International al Universitătii Apollonia „Pregătim viitorul

promovând excelenta”, Iasi, perioada 1-3 martie 2021
C. Articole / studii publicate

1. In lipsa unei legi a Mass Media., profesia este astazi transpusa ori reglementata pe cale judecatoreasca in delicte
de presa Agentia de Stiri -New247WorldPress-05.01.2021 .

Ristea Georgiana Alina

10 .03. 2021
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