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Mihai
Popa
DATA NAȘTERII:
11/09/1979

Asistent cercetător
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iași
01/07/2017 – 31/12/2019

Asistent cercetare științifică
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iași
Iași

CONTACT
Cetățenie: română
Gen: Masculin
România

01/10/2016 – ÎN CURS

Doctorand cu frecventa cu bursa
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi", Facultatea Stiinta si Ingineria
Materialelor
Iasi, România

popa_mihai79@yahoo.com
(+40) 0754607385

01/03/2012 – 22/12/2016

Redactor content online la cotidianul Buna Ziua Iasi
- Selectia stirilor de importanta locala, regionala, nationala sau
internationala
- Actualizarea lor permanenta
- Postarea lor pe site-ul ziarului
- Promovarea articolelor pe Facebook
- Verificarea feedback-ul de la cititori
www.BZI.ro / Iasi, România
15/06/2011 – 31/01/2012

Director cercetarea-dezvoltare
PionCopyGA
- Prospectarea pietei/concurentei in vederea dezvoltarii
- Rapoarte cu situatia din piata
- Solutii si bugete necesare dezvoltarii
- Documentatia necesara
- Negocieri cu furnizorii
- Incheierea de contracte noi
Iasi, România
03/12/2007 – 15/06/2011

Inginer Tehnic filiala Iasi
Atlas Corporation SRL
- Intretinere si service masini de colorat vopsea
- Constatarea si rezolvarea reclamatiilor de calitate pe zona Nord-Est a
Romaniei
- Identificare de noi posibili clienti
- Contactare si ofertare clienti
- Distributie si incasare

- Responsabil parc auto filiala Iasi
Iasi, România
01/06/2006 – 01/10/2007

Supervisor
Implutop
- Coordonarea echipei de vanzari
- Negocierea si incheierea de contracte importante
Vaslui, România
01/03/2005 – 01/06/2006

Agent vanzari
Implutop
- Identificare de noi clienti
- Contactare si ofertare
- Vanzare si service
Vaslui, România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
01/10/2008 – 30/06/2010 – Iasi, România

MBA - Diploma de Management si Administrarea Afacerilor /
Diploma de master
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" - Fac. Textile Pielarie si
Management Industrial
- Teoria si managementul organizatiilor
- Limba engleza pentru afaceri
- Managementul Marketingului
- Contabilitate si economie
- Managementul resurselor umane
- Management financiar
- Metode de decizie si statistica aplicata
- Negocieri in afaceri
- Cercetarea pietei
- Management strategic. Schimbare organizationala
- Legislatie pentru afaceri
- Managementul performantei
- Drept comercial international
- Managementul proiectelor
- Managementul calitatii
- Cultura organizationala si leadership
- Marketing international
ISCED 5 (invatamant postuniversitar, zi, 2 ani)
01/10/2005 – 30/06/2006 – Iasi, România

Masterat in Metode neconventionale de deformare plastica
Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” – Facultatea de Stiita si Ingineria
Materialelor
- Tehnici avansate de analiza termica
- Materiale nemetalice cu memoria formei
- Materiale metalice avansate pentru aplicatii medicale
- Superaliaje
- Achizitia si prelucrarea datelor in analiza experimentala

- Materiale nanostructurate prin deformare plastica severa
- Tehnici de depunere in vid
ISCED 5 (invatamant postuniversitar, zi, 1 an)
01/10/1999 – 30/06/2005 – Iasi, România

Inginer diplomat / diploma de licenta (Specializare: Prelucrari
plastice si tratamente termice)
Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” – Facultatea de Stiita si Ingineria
Materialelor
- Stiinta si ingineria materialelor
- Utilizarea calculatorului in analiza statistica
- Economie mondiala
- Psihologia muncii
- Dezvoltare antreprenoriala
- Organe de masini
- Bazele elaborarii aliajelor
- Automatizari
- Metalurgie fizica
ISCED 5 (invatamant universitar, zi, 5 ani)

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): romana
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

Engleza
Comprehensiune
orală
B2

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

Citit
A2

Exprimare
scrisă
A2

Conversație
A2

Scris
A1

Italiana
Comprehensiune
orală
B1

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
- abilitati de leadership
- capacitate de sinteza si analiza
- capacitati decizionale
- spirit organizatoric
- aptitudini de coordonare
- punctualitate
- capacitate de a analiza sarcini si responsabilitati
- spirit analitic
- lucru in echipa
- spirit de evaluare si imbunatatire
- monitorizarea lucrului echipei
- capacitatea de autoperfectionare (autodidact)

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
- Capacitate buna de comunicare ca urmare a activitatii profesionale
desfasurate
- Excelente abilitati de adaptare la situatii si persoane complexe
- Seriozitate
- Capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati
- Disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale

