Alin Crinu POP
Profil profesional
Avocat, cu reale aptitudini de cercetare, analiză și reprezentare, specializat în dmomenii precum
drept civil, drept comercial, drept aerian, dreptul muncii, drept european, insolventă, reprezantând
numeroși clienți, companii de stat și private, în proceduri judiciare și non-judiciare, atât la nivel
național , cât și internațional. Bogată experiență în arbitraj, atât din perspectiva unui arbitru, cât și
din perspectiva de avocat, reprezentând clienți în fața instanțelor arbitrale naționale și internaționale,
precum și activități de consultanță pentru soluționarea prin proceduri alternative a litigiilor. Studii
post universitare, aptitudini deosebite manageriale și o bogată experiență de coordonare de proiecte
internaționale cu echipe multiculturale situate pe mai multe continente.
Limbi străine (Română, Engleză, Franceză, Italiană)

Experiență profesionala
Avocat – Cabinet Individual A.C. Pop
A înființat și conduce și în prezent Cabinet Individual A.C. Pop. Reprezentare și asistență clienți în
cauze cu un grad de complexitate ridicat, pregătirea și avizarea documentației, a documentelor
juridice,negocieri de contracte de mare amploare, privatizări a companiilor naționale, organizarea
activității cabinetului.









Dezvoltarea strategiei și a planului de afaceri al Cabinetului;
Coordonarea si organizarea activității cabinetului, prin delegare de sarcini și supraveghere a
modalității de lucru. Menținerea unei evidențe a activităților și asigurarea funcționării într-o
manieră profesională și de înaltă calitate a activității și serviciilor. cabinetului de avocatura de
workshopuri si sesiuni de updatare pentru întreaga echipa, i;
Furnizarea de servicii de consultanță juridică pe probleme de drept comercial, civil, european,
concurență, comerț internațional, drept european, legislație internă pentru persoane juridice și
fizice, incluzând consilierea și participarea la negocieri de contracte, fuziuni, privatizări etc.;
Organizarea de evenimente – conferințe, cursuri, seminare pe probleme de drept. Organizat
prima serie de conferințe pe probleme de drept aerian din România în colaborare cu
Organizația Aviației Civile Internaționale, Comisia Europeană și Asociația Internațională a
Transportatorilor Aerieni;
Dezvoltare și promovare program transpoziționare în vederea alinierii legislației țărilor
europene cu legislația europeană și cu standardele ICAO (în domeniul aviației civile);
Asistentă și reprezentare clienți (persoane fizice și juridice) în fața instanțelor de judecată,
arbitrale, proceduri de mediere, atât la nivel național, cât și internațional.

Ministerul Petrolului - consilier juridic
Cercetare, analiză, redactare opinii juridice, documente specifice activității instituției, participare
ședințe și reuniuni.






Redactare documente juridice, contracte, acțiuni de instanță;
Reprezentare instituție în fața instanțelor de judecată;
Asistență și consultații pentru celelalte departamente din cadrul ministerului;
Interpretare legi, regulamente, punere în aplicare decizii, hotărâri;
Planificarea și organizarea activității săptămânale;

Studii și dezvoltare profesională
 Facultatea de Drept, Universitatea București
 Specializare postuniversitară – Comerț Internațional, Universitatea București
 Certificat Drept Aerian – IATA
 Certificat Business Management, Wallace E. Carroll School of Management Boston
Membru asociații






Avocat, membru in Baroul București – București
Arbitru – Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Ilfov (până la desființarea
Curții)
Membru al Asociației de Drept Aerian European (European Air Law Association) –
Președinte Asociația EurEfer
Președinte Team Aviation Solution, asociație cu obiect de activitate in promovarea dreptului aerian
la nivel național si regional

Conferințe organizate
Conferința pe probleme de transport aerian București - 2014
Conferința ICAO/CERG pe probleme de transport aerian București - 2013
Conferința ICAO/CERG pe probleme de transport aerian București – 2012
Conferința ICAO/CERG pe probleme de transport aerian București – 2011
Noi amenințări si provocări in Aviația Civila– București, Mai 2010

