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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popescu Alin Nicolae 

Adresă(e) Str.Plevnei, nr.44, Câmpina, jud.Prahova 

Telefon(oane) 0749 777 137/ 0726 777 137   

Fax(uri)  

E-mail(uri) Garda1108@yahoo.com   
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11.08.1974 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Formator 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada - 2002  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - chief medical officer Federatia Romana de Rugby 

Activităţi şi responsabilităţi principale - responsabilo medical, anti-doping, cursuri la Academia Romana de Rugby 

Numele şi adresa angajatorului 
 
      
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

- Federatia Romana de Rugby, Marasti 18 -20 sector 1, Bucuresti 
- www.frr.ro 

 
- sport 

 

Perioada - 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - Medic medicina sportiva 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Servicii medicale 

Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

- Medlife SA Calea Grivitei, nr 365, sector 1, Bucuresti 

Perioada - 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - redactor medical 

Activităţi şi responsabilităţi principale - publicistica medicala 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

- Galenus –trust de presa (fost KLTC)  www.farmaciata.ro, www.slabsaugras.ro, www.tonica.ro 
 
 
- activitate publicistica 

Educaţie şi formare  
  

mailto:Garda1108@yahoo.com
http://www.farmaciata.ro/
http://www.slabsaugras.ro/
http://www.tonica.ro/
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Perioada  Ianuarie 2021- inceperea celei de-a doua specialitati – Medicina fizica si de reabilitare 

 octombrie 2020 – incepere studii doctorale la Universitatea din Pitesti 

 Medic primar, prin concurs, în specialitatea medicină sportivă de la 01.01.2012. 
Sustinut si promovat examenul de primariat, in centrul universitar Bucuresti, in 
sesiunea iunie 2011. 

 Medic specialist, prin concurs,  în specialitatea medicină sportivă de la 
01.01.2007. Sustinut si promovat examenul de specialitate, in centrul universitar 
Bucuresti, cu media generala 9,87 in sesiunea octombrie 2006.  

 Februarie 2006 – Absolvent al cursului de master  „Managementul antrenamentului 
sportiv” cu media generala 9,20 (desfasurat in cadrul Universitatii „Spiru Haret” 
Bucuresti) 

 Octombrie 2004 – Absolvent al cursului de master  „Managementul sanatatii publice si 
al serviciilor de sanatate” cu media generala 9,42 (desfasurat in cadrul U.M.F. „Dr. C. 
Davila” Bucuresti) 

 Iulie 2003 - Examen de Licenţă în Psiho-Sociologie - media 8,54 

 1998 - 2003 : Universitatea “Hyperion” Bucureşti - Facultatea de Psihologie – 
Sociologie şi Şţiinţe Politice, secţia Psiho-Sociologie absolvită cu media 8,90 

 Septembrie 2000 – Examen de Licenţă în Medicină – media 9,70 

 1994-2000 : U.M.F. ”Dr. C. Davila” Bucureşti - Facultatea de Medicină Generală 
absolvită cu media 9,54 

 Iunie 1997- Examen de Licenţă în Fizică - media 8,83 

 1993-1997 : Universitatea Bucureşti - Facultatea de Chimie, secţia Chimie- Fizică - 
absolvită cu media 9,17 

 Iunie 1993 - Examen Bacalaureat la profil real - media 9,70 

 1989-1993 : Liceul ”Vasile Alecsandri”, profil matematică – fizică, Galaţi 
 

Calificarea / diploma obţinută - Diploma de formator, diploma de doctor în medicină; diploma de doctor-medic; diploma de 
bacalaureat; certificate de participant 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- medic primar medicina sportiva 
- competenta management sanitar 
- competenta api-fito-terapie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

- Universitatea de Medicină şi Farmacie ”C. Davilla” Bucuresti 
- Universitatea Bucuresti 
- Universitatea Hyperion 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- Medic primar 
  -       Trainer pentru prim ajutor in rugby, acreditat IRB 
  -       Formator  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

Lucrari știițifice: - Traumatologia in sporturile colective de contact – Campina, 2021 – coautor alaturi de 
dr.Laura Cupsa 

- Nutritia sportivilor amatori si profesionisti – Editura Alicat, Bucuresti, 2020 – coautor 
alaturi de Nicoleta Tupita 

- Ghid de nutritie de la preventie la terapie – Targu Mures, Iunie 2019, coator 
- Ghid de nutritie pentru sportivii amatori si profesionisti cu aplicatii in jocul de rugby – 

Editura Alicat, Bucuresti, 2017 – coautor alaturi de Nicoleta Tupita 
- “Medicina sportiva – Performanta si sanatate” – sub redactia prof. univ. dr. Anca Ionescu, 

Editura Medicala, Bucuresti 2013 – autor a doua capitole din tratat 
- Prefata volumului “Facilitare – inhibare in kinetoterapie. Ghid practic” – Daniela Stanca 

si Elena Caciulan, Edit. Morosan, 2012 
- “Educatie pentru sanatate” – ghid practic pentru sportivi, parinti, antrenori, arbitrii si 

conducatorii din sport – Olivia Timnea si Alin Popescu, Editura Bren, 2010, Bucuresti 
- Colaborator la elaborarea volumului “Sănătate publică şi management sanitar – 

Sanatate publica” coordonator conf. dr. Dana Galieta Mincă, Editura Universitară  
“Carol Davila”, Bucureşti, 2005 
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Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba Franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   - leadership; spirit organizatoric, disponibilitate la efort 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1992 
  

  

 
 
Data,         Semnătura,  


