Dr. Sorana Alina Catinca Pop Păun
Profil profesional
Specializată in dreptul aerian international si european, cu expunere internationala de exceptie atat in
cadrul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale cat si cu bogata experienta in negocieri de contracte
comerciale si reprezentare de clienti in instanta pe probleme de drept aerian international, comercial
si civil. Studii post universitare, aptitudini deosebite manageriale intarite de studii postuniversitare in
project management si o bogata experienta de coordonare de proiecte internationale cu echipe
multiculturale situate pe mai multe continente.
Limbi straine (Romana, Engleza, Franceza, Italiana)

Experienta profesionala
Inspector Aeronautic Mai 2011 – prezent
Raportand direct directorului Directiei Reglementari, particip la dezvoltarea legislatiei in sfera
aviatiei civile, analiniand reglementarile nationale la cele regionale si internationale. Particip la
dezvoltarea proiectului DANUBE FAB.









Elaborarea proiectelor de regulamente, proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă cu privire
la procesul de supervizare al furnizorilor de servicii de navigație aeriană, în contextul aplicării
legislația Comunității Europene în România, în special legislația privind "Cerul unic
european";
Analiza documentelor privind punerea în aplicare a legislației SES de către CAA ca
Autoritatea Nationala de Supervizare (NSA)
Dezvoltarea activităților legate de Autoritatea Națională de Supervizare;
Negocierea acordurilor internaționale la nivel de CAA;
Emiterea punctelor de vedere cu privire la propunerile de reglementare EASA;
Negocierea pachetelor legislative la nivelul Uniunii Europene;
Armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale și europene.

Adjunct al Reprezentantului Permanent al Romaniei in Consiliul OACI Ian 2009 – Decembrie
2010
Raportand direct Reprezentantului Romaniei in Consiliul OACI, am participat la diverse grupuri de
lucru in cadrul organizatiei si am coordonat diferite conferinte internationale implicand statele
membre OACI si experti internationali in domeniul aviatiei
 Gestionarea Comitetul Juridic si Comitetului de Resurse Umane din cadrul OACI urmarind
atingerea obiectivelor propuse si asigurarea ca interesele Romaniei sunt exprimate si luate in
considerare;
 Participarea ca membru reprezentant al Romaniei in cadrul diverselor grupuri de lucru OACI
pe cooperare regionala, asigurand ca opinia Romaniei este adusa la curent si in acelasi timp
transmitand ierarhic dezbaterile respectivelor grupuri de lucru;
 Adnotarea si revizuirea de documente interne pentru a fi depuse oficial in cadrul grupurilor de
lucru sau sedintelor Consiliului OACI;
 Coordonarea si/sau participarea la conferinte diplomatice organizate de OACI (ex: Conferinta
Diplomatica 2009, Montreal; Conferinta Diplomatica 2010, Beijing);









Contribuirea ca membru activ la grupuri de lucru (Comitetul de Redactare Conferinta
Diplomatica 2010, Beijing; Comitetul de clauze finale, Conferinta Diplomatica 2010, Beijing),
dezvoltand si sustinand in cadrul contextului aviatiei civile internationale al OACI punctele de
vedere ale Romaniei in cadrul diverselor comitete mai sus mentionate.
Organizarea si coordonarea in intregime a primei Conferinte de drept aerian din Europa
Centrala – “New threats and challanges in civil aviation”(Noi amenintari si provocari in
aviatia civila)| (Bucuresti, Mai 2010), asigurand atat obtinerea fondurilor necesare pentru
desfasurarea conferintei cat si crearea agendei si obtinerea unei participari de specialisti
internationali de elita in domeniul aviatiei, asigurand toata logística evenimentului si project
managementul echipei organizatorice, gestionarea bugetului conferintei.
Participare activa la realizarea primei politici de cooperare regionala a OACI in cadrul si
limitele unui Adjunct al Reprezentantului Romaniei in Consiliul OACI;
Pregatire lucrari pentru Grupul ce va fi infiintat sub egida OACI cu privire la pasageri
indisciplinati;
Sprijinit Reprezentantul Romaniei in Consiliul OACI in activitatile de comunicare si
coordonare dintre Guvernul Romaniei si diversele organisme din domeniul aviatiei civile
internationale.

Avocat Cabinet individual A.C. Pop, Bucuresti Noi 2006 – Ian 2009
Raportand direct Avocatului senior al cabinetului, am consiliat, reprezentat in instanta si gestionat ca
avocat un portofoliu de clienti atat persoane fizice cat si juridice, in domeniul dreptului international
public, dreptul comertului international, drept aerian international, drept comunitar, drept civil,
comercial, familiei.
 Furnizat servicii de consultanta juridica pe probleme de drept international public, drept
international aerian, comert international, drept comunitar, legislatie interna pentru persoane
juridice si fizice, incluzand consilierea si participarea la negocieri de contracte comerciale,
gestionare de societati comerciale la Registrul Comertului si infiintarea de noi societati;
 Participat activ la obtinerea de noi clienti si promovarea serviciilor cabinetului de avocatura
atat prin prezentari individuale, cat si prin diverse metode de PR ( participari la seminari,
workshopuri, conferinte, etc);
 Coordonat si organizat in cadrul cabinetului de avocatura de workshopuri si sesiuni de updatare
pentru intreaga echipa, asigurand tinerea la curent cu noile legislatii aparute, cu tendintele
pietei si actionand ca principal punct de contact pentru schimbarile de strategie din cadrul
cabinetului;
 Asistenta si reprezentare clienti (persoane fizice si juridice) pe dreptul familiei, drept civil,
drept comercial, comert international, drept international public, drept international aerian si
drept comunitar.
Preparator Universitar, Universitatea N. Titulescu, Bucuresti
2008, Feb 2011 – Oct 2015
Asistent Universitar- Universitatea N. Titulescu, Bucuresti

Oct 2006 – Dec

Oct. 2015 - prezent

In cadrul catedrei de Drept International Public, am participat la predare de seminarii si pregatirea
echipelor de studenti pentru concursuri internationale









Sustinut seminarii pe probleme de drept international public, tratate internationale si drepturile
omului pentru studentii de anul II si III din cadrul Facultatii de Drept si Facultatea de Relatii
Internatioanle si Studii Europene;
Pregatit echipe de studenti pentru participarea cu succes la concursuri internationale de drept
international (ex. Rene Cassin – concurs de drepturile omului 2008; Jean Pictet – concurs de drept
international umanitar – 2006, 2007, 2008) asigurand o consistenta in programul lor de pregatire
cat si o updatare permanenta a materialelor cu problemele si discutiile curente din diverse foruri
internationale;
Organizat primul concurs de drept umanitar din Romania (Dec 2007) asigurand logistica si toate
atributiile administrative aferente;
Organizat conferinta de drept umanitar « 60 de ani de la adoptarea Conventiilor de la Geneva »
asigurand logistica si toate atributiile administrative aferente – Dec 2009;
Actionat ca mentor si indrumator de cariera pentru studentii care necesitau ghidare profesionala in
domeniul dreptului international public, drept international aerian si drept comunitar;
Colaborat cu profesori internationali pentru elaborarea diverselor materiale de curs, pentru a
asigura o calitate a materialelor de predare de nivel international.

Studii si dezvoltare profesionala
 2015 – Doctorat - Tema lucrarii de doctorat – Raspunderea Internationala a Statelor pentru
prejudicii cauzate de Aeronave Tertilor aflati la Sol;
 2009 - 2010 – Master in drept aerian si spatial (Universitatea McGill, Montreal)
 2010 – Certificat in Project Management (Universitatea McGill, Montreal)
 2006-2007 – Master in dreptul afacerilor (Universitatea N.Titulescu, Bucuresti)
 2004 - 2005 – Certificat in drept comunitar (Universitatea Bucuresti, Bucuresti)
 2005 - Certificat in Drept Comunitar (King’s College London, Londra)
 2002-2006 – Diploma de drept (Universitatea N. Titulescu, Bucuresti)
Membru asociatii




Avocat, membru in Baroul Bucuresti – Bucuresti ( 2006 - prezent)
Membru al Comitetului de Conducere al Asociatiei de Drept Aerian European (European Air Law
Association) – UK (2005 – prezent)
Membru Team Aviation Solution

Participari conferinte
Ca membru in diverse grupuri de lucru ale acestor conferinte
Conferinta Diplomatica2010 – Beijing, Sep 2010
Noi amenintari si provocari in Aviatia Civila– Bucuresti, Mai 2010
Conferinta la Nivel Inalt pe probleme de Siguranta si Mediu 2010+ - Galapagos, Aprilie 2010
Conferinta la Nivel Inalt pe Probleme de Siguranta Aeronautica – Montreal, Martie 2010
Conferinta Diplomatica 2009– Montreal, Aprilie 2009
Asociatia Europeana de Drept Aerian– Conferinta Anuala – Dublin, Noiembrie 2007
Asociatia Europeana de Drept Aerian –Primul seminar pe probleme de finantare de aeronave –
Copenhaga, Septembrie 2006

Organizator conferinte
Conferinta pe probleme de transport aerian Bucuresti - 2014
Conferinta ICAO/CERG pe probleme de transport aerian Bucuresti - 2013
Conferinta ICAO/CERG pe probleme de transport aerian Bucuresti – 2012
Conferinta ICAO/CERG pe probleme de transport aerian Bucuresti – 2011

