
Curriculum vitae 

Nume/Prenume CIMPOERU DAN

Adresa Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, 
Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 1

Telefon
0722272911

Fax 021.3374816

Email dcimpoeru@gmail.com

Cetățenia română

Aria ocupațională activitate didactică 
specialitate juridică

Experienta profesională

Perioada februarie 2017 - prezent

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar

Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi specifice: 
- seminarii la dișciplinele Dreptul muncii și securității sociale 

(licență),  
- predare și seminarii la disciplina Achiziții publice (licență și 

master),  
- seminarii la disciplinele Drept administrativ (licență), 
- indrumare lucrări de licență și dizertații master

Numele și adresa angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, 
Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 1

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

activitate didactică și de cercetare

Perioada octombrie 2011 -  februarie 2017

Funcția sau postul ocupat Cadru universitar asociat

%

mailto:dcimpoeru@gmail.com


Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi specifice: 
- seminarii la dișciplinele Dreptul muncii și securității sociale 

(licență),  
- predare și seminarii la disciplina Achiziții publice (licență și 

master),  
- seminarii la disciplinele Drept administrativ (licență), 
- indrumare lucrări de licență și dizertații master

Numele și adresa angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, 
Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 1

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

activitate didactică și de cercetare

Perioada august 2007 -  prezent

Funcția sau postul ocupat Avocat definitiv în Baroul Bucureşti

Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi specifice profesiei de avocat prevăzute de legislaţia în vi-
goare. 
Arii de practică: 
- drept civil 
- drept comercial 
- litigii de muncă 
- drept administrativ 
- achiziții publice 
- drepturile pacienților 
- malpraxis

Numele și adresa angajatorului Cabinet de avocat CIMPOERU DAN cu sediul profesional în Bucu-
reşti, sector 4, str. Constantin Boşianu nr. 10, corp A, sc. 1, et. 1, ap. 
2

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

activitate juridică

Perioada Iunie 2016 - prezent

Funcția sau postul ocupat membru în Board-ul European Cancer Patient Coalition (ECPC)

Principalele activităti și respon-
sabilități

- stabilirea strategiei ECPC 
- asigurare legalității și integrității ECPC 
- conducerea ECPC

Numele și adresa angajatorului European Cancer Patient Coalition, Rue de Montoyer B-1000 - 
Brussels - Belgium 
ECPC este o organizație nonprofit pan-europeană care reunește 
peste 400 de asociații naționale de pacienților bolnavi de cancer

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

organizație nonprofit europeană

Perioada aprilie 2016 - prezent

Funcția sau postul ocupat consultant



Principalele activităti și respon-
sabilități

- consultanță juridică privind legislația românească și europeană în 
domeniul sănătății

Numele și adresa angajatorului Organizația Mondială a Sănătății - Biroul din România, Bulevardul 
Primăverii nr. 48A, sector 1, București

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

sănătate

Perioada septembrie 2006 - august 2007

Funcția sau postul ocupat Consilier juridic

Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi specifice profesiei de consilier juridic prevăzute de legislaţia 
în vigoare

Numele și adresa angajatorului Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator şi Medicină Pre-
ventivă – Bucureşti din subordinea Academiei Române, București, 
sector 1, str. Washington nr. 8-10

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

activitate juridică

Perioada 2004 - 2006

Funcția sau postul ocupat Şeful Secţiei procese (consilier juridic-ofiţer de justiţie), din cadrul 
Direcţiei Juridice a Ministerului Apărării Naţionale

Principalele activităti și respon-
sabilități

1. Managemantul activităţii tuturor consilierilor juridici cu atribuţii pe 
linie procesuală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
2. Activităţi specifice profesiei de consilier juridic. 
 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr. 110

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

Activitate juridică

Perioada 2003 - 2004

Funcția sau postul ocupat Şeful Biroului litigii de drept privat (consilier juridic-ofiţer de justiţie) 
din cadrul Direcţiei Juridice a Ministerului Apărării Naţionale

Principalele activităti și respon-
sabilități

1. Managementul activităţii consilierilor juridici cu atribuţii pe linie pro-
cesuală din cadrul Biroului litigii de drept privat; 
2. Activităţi specifice profesiei de consilier juridic.

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr. 110

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

activitate juridică

Perioada 1997 – 2003



Funcția sau postul ocupat Consilier juridic (ofiţer de justiţie) în cadrul Direcţiei Juridice a Ministe-
rului Apărării Naţionale

Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi specifice profesiei de consilier juridic prevăzute de legislaţia 
în vigoare.

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr. 110

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

activitate juridică

Perioada 1994 -1997

Funcția sau postul ocupat Ofiţer cu managementul resurselor umane 

Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi de management resurse umane specifice carierei militare 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr. 110

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

Management resurse umane

Perioada 1989 - 1994

Funcția sau postul ocupat Ofiţer de comandă la diverse structuri militare din cadrul Ministerul 
Apărării Naţionale

Principalele activităti și respon-
sabilități

Activităţi de comandă specifice profesiei militare

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr. 110

Tipul activității sau sectorul de 
activitate

apărare națională

Educatie si formare

Perioada 2005 - 2009

Calificarea/diploma obținută Doctor în Drept la Universitatea “Nicolae Titulescu” Bucureşti, la dis-
ciplina Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 
Nicolae Popa, cu teza “Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţiona-
le”, 2009

Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

Teoria dreptului

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

Universitatea “Nicolae Titulescu” Bucureşti

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare
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Perioada aprilie 2006

Calificarea/diploma obținută Absolvent al Cursului de perfecţionare pentru consilierii juridici militari 
din cadrul NATO

Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

Drept internaţional operaţional

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

NATO School, Oberammergau, Germania

Perioada ianuarie 2005 – mai 2005

Calificarea/diploma obținută Absolvent al Cursului de perfecţionare limbă engleză

Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

Competenţe limbă engleză conform STANAG (standard NATO) 2232

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

Canadian Forces Language School Saint – Jean, Montreal, Canada

Perioada ianuarie 2003 – iunie 2003

Calificarea/diploma obținută Absolvent al Cursului intensiv de învăţare a limbii engleze

Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

Competenţă limbă engleză

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

Centrul Principal de Limbi Străine al Academiei de Înalte Studii Milita-
re din cadrul Mnisterului Apărării Naţionale

Perioada februarie 2002 – martie 2002

Calificarea/diploma obținută Absolvent al Cursului “Editarea textelor şi a prezentărilor asistată de 
calculador (Word, Power Point)”

Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

Competenţă în informatică

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

Centrul de Consultanţă şi Proiectare pentru Informatică din Ministerul 
Apărării Naţionale

Perioada 1991 - 1996

Calificarea/diploma obținută Licenţiat în ştiinţe juridice



Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

Drept

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti

Perioada 1986 -1989

Calificarea/diploma obținută Ofiţer în activitate, specialitatea rachete antiaeriene

Domenii principale studiate/ 
competențe dobândite

apărare națională

Numele și tipul instituției de 
învațământ/furnizorului de for-

mare

Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie şi Rachete Antiaeriene, Braşov

Alte forme de pregătire

Perioada 2013

Calificarea/diploma obținută Curs de formator (trainer) adulţi recunoscut de Centrul Naţional de 
Formare şi Perfecţionare a Adulţilor

Alte activități - participant în calitate de expert, la comisia pentru elaborarea proiec-
tului Legii malpraxisului, 2013

Afilieri la diverse organizaţii - membru al Baroului Bucureşti 
- arbitru la Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, 2010-2014 
- membru al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” 
- membru al Asociaţiei române de drept şi afaceri europene (ARDAE)

Limba maternă Romană

Limbi straine cunoscute Engleză

Autoevaluare 
Nivel european

Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Utilizator 
indepen-
dent

Utilizator 
experimentat

Utilizator inde-
pendent

Utilizator in-
dependent

Utilizator indepen-
dent

Competente sociale spirit de echipă dezvoltat

Competente de utilizare a 
calculatorului

Word, Excel, Power Point

Competente si aptitudini 
sportive

înot



Alte competente si aptitudini obiectivitate, curiozitate, spirit de analiză şi sinteză


