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INFORMAŢII PERSONALE POPESCU CRISTIANA  
 

 

 Constanța, România  

  

 

 

  

Sexul F | Data naşterii 20/12/1984| Naţionalitatea română 

 

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

2020- PREZENT 

Consilier local 

-secretar în comisia de specialitate nr .2 - Comisia de organizare și 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură 

- Comisia nr. 2 are următoarele atribuții :  

a) întocmește și avizează studii și programe de dezvoltare urbanistică și ori de 
câte ori intervin studii și programe specifice altor domenii, solicită și implicarea 
comisiei de specialitate în domeniu;  
b) participă la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii de 
specialitate nr. 1, 3, 5, cu privire la înființarea de instituții și agenți economici de 
interes local, concesionari sau închirieri de servicii publice, participări la societăți 
comerciale, locații de activitate sau servicii ale administrației publice, avizându-le 
după caz;  
c) realizează studii și programe care să asigure buna funcționare a serviciilor de 
gospodărie comunală, transport local și rețele edilitare. Acțiunea este comună 
comisiilor 1, 2 și 3, fiind vorba de activități specifice de urbanism și servicii publice;  
d) inițiază și asigură realizarea programelor de organizare și dezvoltare urbanistică 
a localității, precum și de amenajare a teritoriului cu respectarea tradiției locale și a 
prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea, eventual, a 
comisiilor pe domenii de specialitate implicate; atunci când este vorba de 
refacerea și protecția mediului înconjurător, protecția și conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, se va 
solicita participarea comisiei nr. 4;  
e) comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau consiliul local. 

-presedinte în comisia  nr .2 - Comisia de repartizare a locuințelor sociale 
destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele 
sociale. 
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
01.02.2020 - Prezent Voluntar 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ  A URBANIȘTILOR   (https://www.apur.ro/) 

▪ Actiuni specifice proceselor de planificare urbana si de urbanism 

Tipul sau sectorul de activitate, Management urban, Planificare urbană 
01.09.2019 - Prezent Voluntar 

ASOCIAȚIA  DE-A  ARHITECTURA  ( http://www.de-a-arhitectura.ro/ ) 

▪ Particip activ la cursurile opționale “De-a arhitectura în orașul meu”  la clasa a III-a și a IV-a alături de 
un cadru didactic. Cursurile au ca scop formarea ochiului critic si familiarizarea viitorului adult cu 
elemente de baza in urbanism și se desfășoară prin expediții, observare directă, critica, lucru în 
echipă,desen, bricolaj, etc.  

Tipul sau sectorul de activitate Urbanism / Educație 
01.05.2017 - Prezent Voluntar 

ASOCIAȚIA VERDE URBAN (https://www.verdeurban.ro/ ) 

▪ Am participat la acțiuni de ecologizare, plantare si amenajare ale unor zone verzi de pe teritoriul 
municipiului Constanța 

Tipul sau sectorul de activitate  Protecția mediului 
18.05.2020 - Prezent Agent în centre de informare 

GEAGAS INSTAL  

▪ Întocmirea documentelor necesare în vederea punerii în funcțiune a instalațiilor de gaz 

Tipul sau sectorul de activitate Construcții 
01.04.2019 – 17.05.2020 Operator calculator 

BRIGHT MARITIME SERVICES    

Contabilitate primara 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 
01.11.2017- 01.09.2019 Grafician   

MAGAZINUL DE PRINT - CREATIVE PHOTO DESIGN 

Creatie grafica/ machetare 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 
01.12.2012 – 01.02.2017 Operator call-center 

COMDATA SERVICES 

 

Tipul sau sectorul de activitate Suport clienti 
01.05.2011 – 01.05.2012 Urbanist 

ARUA CREATE DESIGN – București 

▪ Am participat la întocmirea documentației PUZ Dumbrava Vlăsiei după un concept deja stabilit și 
alte planuri urbanistice zonale de parcelare. Întocmirea documentației se referă la elaborarea părților 
desenate, partilor scrise (memoriu și regulament local) și a documentației pentru avizul de 
oportunitate. 

Tipul sau sectorul de activitate  Planificare urbană 

01.09.2008 – 01.05.2011 
Urbanist 
ALTRIX ARHITECTURA – București 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

 
 

Am participat la stabilirea conceptului de dezvoltare și discuțiile cu beneficiarul (Primăria), elaborarea 
părților scrise (memoriu si regulament local), elaborarea părților desenate pentru: 
▪ PUG  Oraș Bușteni, Prahova 
▪ PUG Comuna Sărățeni, Prahova 
▪ PUG Comuna Poienarii Burchii, Prahova 
▪ PUG Comuna Sălciile 
▪ PUZ Teiuș 

Am participat activ la elaborarea analizei situației existente a Studiului de circulatie pentru Orașul 
Bușteni stabilind metoda de măsurare a fluxului de circulație. 

Tipul sau sectorul de activitate Planificare urbană 

2008-2010 Master urbanist – Managementul urban al orașelor competitive   

Univerisitatea de Arhitectura si Urbanistm ION MINCU , București, România 
 

2005-2008 Urbanist – Planificare urbană   

Univerisitatea de Arhitectura si Urbanistm ION MINCU , București, România 
 

Limba maternă ROMÂNĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Alte limbi străine cunoscute 

 


