
 

CURRICULUM VITAE 

   

Nume 

 

Manole Ciprian Popa 

Grad didactic 

 

Lector universitar 

Studii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte specializări 

 

2011 - doctor în drept cu teza „Grupurile de societăți și 

regimul lor juridic”, Academia de Științe Economice din 

București 

2006 - Executive Master of Business Adminstration, Institutul 

de Administraţie Publică şi a Afacerilor Bucureşti şi 

Kennesaw State University, Michael J. Coles College of 

Business, S.U.A.  

1996 - 1997, Cursuri post-universitare de perfecționare în 

drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București  

1992 – 1996, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

1988 – 1992, Liceul de informatică nr. 1 Brașov 

 

  

 The College of Law of England and Walles și International Bar 

Association (cursuri la distanță) 

- International Competition Law (iunie 2005 – martie 2006)  

- International Mergers and Acquisitions (ian. – sept. 2005) 

- International Business Organization (ian. – sept. 2004) 

Management Center Europe, Belgia 

- The fundamentals of finance for non - financial managers, 

Bruxelles (13-17 ianuarie 2003) 

Hawksmere, Marea Britanie 

- Leading and managing an effective in-house legal 

department, Londra (1-2 decembrie 2003) 

- Best practices for managing the international in-house legal 

department,  Amsterdam (13-14 iunie 2002) 

- Negotiating, drafing and understanding international 

commercial agreements, Londra (3-5 octombrie 2001) 

 

Activitate didactică 

şi academică  

 

 

Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Lector universitar (titular), 2014 – prezent 

Piețe de capital - curs; Drept comercial - seminar 

Asistent universitar (asociat), 2012-2014 

Piețe de capital - curs; Drept comercial - seminar 

Asistent universitar (asociat), 1999 – 2002; 2003-2012 

Drept comercial - seminar 

Facultatea de Drept, Universitatea George Barițiu din Brașov 

Asistent universitar (asociat), 1996-1997 

Teoria generală a dreptului; Drept administrativ 



 

Activitate ştiinţifică  

şi de cercetare 

 

A se vedea lista de lucrări anexată 

Conferințe: 

Invitat de Forschungsinstitut für mittel - und osteuropäisches 

Wirtschaftsrecht, Wirtschafts Universität Wien (Universitatea 

de Economie și Afaceri din Viena), la Conferința și 

prezentarea cărții “Haftungsrisiken für die Konzernmutter in 

Mittel-und Osteuropa”, 25 iunie 2013, cu tema “Group 

liability in the Romanian legal system”  

Centrul de Studii de Drept European al Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul 

Academiei Române - Conferința „Dreptul societar în România 

și în Uniunea Europeană” (membru în consiliul științific și 

organizatoric al conferinţei) 

- ediţia a V-a, 8 octombrie 2015, cu tema “Grupurile de 

societăți din perspectiva practicii judiciare„ 

- ediţia a IV-a, 4 decembrie 2014, cu tema „Regimul juridic al 

insolvenței în materia gruprurilor de societăți” 

- ediţia a III-a, 21 noiembrie 2013, cu tema „Aspecte recente 

privind reglementarea grupurilor de societăți în dreptul 

comparat”  

- ediţia a II-a, 27 noiembrie 2012 (moderator al conferinței), 

cu tema „Grupurile de societăţi în dreptul italian”  

- 18 noiembrie 2011, cu tema „Importanţa grupurilor de 

societăţi în context european  

Conferința Națională de Dreptul Afacerilor, Ediția a III-a - 

„Reformarea Dreptului Afacerilor prin Noile Coduri”, 

Universitatea Româno-Americană, 13 sept. 2014 (membru în 

comitetul de organizare al conferinței și moderator), cu tema 

“Grupurile de societăţi în contextul noului Cod civil”  

Școala de vară şi Conferinţa „Problematici actuale ale 

Dreptului Afacerilor”, Universitatea Româno-Americană, 13 

septembrie 2012, cu tema “Grupurile de societăţi în contextul 

economic şi juridic actual”  

Workshop cu Consiliul Concurenței - „Conformarea cu Legea 

concurenței și bune practici în lobbying”, București, 

Competition’s Consulting și Point Public Affairs, 15 mai 

2013, cu tema “Implementarea unui program de conformare 

cu Legea concurenței la nivelul unei corporații”  

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Codul civil român. Noutăţi 

în materia dreptului privat”, 16 aprilie 2010, cu tema 

„Consacrarea teoriei ridicării vălului corporativ în dreptul 

român şi aplicaţiile sale în materia grupurilor de societăţi”  

Sesiunea de comunicări ştiinţifice - „Noutăţi recente în dreptul 

afacerilor”, 12 decembrie 2008, cu tema “Scurte consideraţii 

pe marginea unor articole din Ordonanţa de urgenţă nr. 

52/2008” 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice - „Modificări aduse Legii 

nr. 31/1990”, 3 martie 2007, cu tema „Administrarea 



societăţilor pe acţiuni în lumina Legii nr. 441/2006”  

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Probleme doctrinare 

ridicate de legislaţia anilor 2005-2006”, 16 iunie 2006, cu 

tema „Răspunderea pentru fapta altuia în materia grupului de 

societăţi”  

Simpozionul „Probleme noi în dreptul afacerilor”, 18 

noiembrie 2005, cu tema „Grupurile de societăţi, o realitate în 

căutarea unei reglementări”  

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Consecinţele aderării 

României la Uniunea Europeană”, 1 iulie 2005, cu tema 

„Integrarea europeană şi Legea concurenţei – implicaţii 

practice asupra mediului de afaceri din România” 

 

 

Alte activităţi 

 

 

Avocat stagiar (oct. 1996 - dec. 1997) la Cabinetul de avocat  

Moise O. Grigore  

Avocat definitiv (dec. 1997) 

Titular al Cabinetului de avocat Popa Manole Ciprian (feb. 

1998 – dec. 2014), asistență (consultanță) juridică pentru 

societăți multinaționale 

Director juridic la HeidelbergCement România S.A. (ian. 

2015 - prezent) 

 

Organizații 

profesionale 

 

 

Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (2013) 

International Bar Association, (2003-2014) 

Baroul Brașov, Uniunea Națională a Barourilor din România 

(1996), suspendat la cerere începând cu 1 ian. 2015 

 

Premii 

 

 

- 

Decorații 

 

- 

Limbi străine 

 

engleză (C1) 

germană (B1) 

albaneză (B1) 

 

Email manole.popa@drept.unibuc.ro  

  


