
Dr. Stoica Cristinel Popa (Prenume: Stoica Cristinel, Nume de familie: Popa) s-a nascut 

in portul de la Dunare, Braila in Romania in 1988. Dupa ce si-a petrecut primii ani din viata la 

bunici in satul Vulturu din Judetul Vrancea, s-a intors la Braila pentru a incepe scoala primara la 

Scoala Generala Mihai Eminescu. La sfarsitul clasei a patra a fost selectat sa faca gimnaziul in 

clasa speciala de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga. Dupa gimnaziu a urmat primii ani de liceu in 

aceeasi institutie, dupa care s-a transferat la Colegiul National Gheorghe Munteanu Murgoci in 

clasa a douasprezecea. La examenul de bacalaureat a obtinut nota 9,89 si a fost clasat al patrulea 

pe judetul Braila, dintrun numar total de 2978 de elevi examinati. Cariera sa de activist ONG a 

debutat in 2004, la varsta de 16 ani, cand a inceput sa participe si sa organizeze diverse proiecte 

in orasul natal: campanii antirasism, antifumat, anti-BTS, contra consumului de droguri, 

programe de curatare a malurilor Dunarii, un proiect national de ajutorare a persoanelor afectate 

de inundatii, spectacole de Ziua Mondiala a Apei s. a. In 2006, la varsta de 18 ani, Popa a 

infiintat si a devenit primul presedinte al propriului ONG, Asociatia Euroteens. Pe parcursul 

liceului a reprezentat organizatia si sectorul ONG al Romaniei, cu granturi si burse de la Comisia 

Europeana, la conferinte internationale, instruiri si seminarii in Bulgaria, Germania, Turcia, 

Portugalia, Olanda, Belgia, Polonia si Moldova. De asemenea, a trimis si alti tineri din Braila sa 

reprezinte Euroteens si Romania la programe internationale in Turcia si Polonia.  

La absolvirea liceului, Popa a fost admis la un numar de universitati americane. A ales sa 

se inscrie la Stanford University in California, unde a primit bursa pe parcursul studiilor. Cu 

burse aditionale de la Stanford, a studiat, a facut voluntariat si cercetare in Louisiana, Mexic, 

Rusia, Chile, Germania, Ungaria, Moldova si in China la Peking University. Pe parcursul 

facultatii, a fost singurul student international in guvernul studentilor din primul an si a lucrat ca 

ofiter de admiteri al organizatiei Stanford in Government. In vara dintre primul si al doilea an 

universitar, a facut un stagiu de practica la Partidul Crestin Democrat (CDU) in Berlin, 

Germania. Fiind membru al Organizatiei Model Natiunile Unite, Stoica Cristinel Popa a 

reprezentat universitatea in conferinte la Berkeley University, UCLA, Yale si University of 

Chicago. In paralel cu implicarea in organizatiile din campus, Popa a facut si cercetare sub 

indrumarea profesurului Larry Diamond, intai ca asistent in cercetare la Transparent Democracy, 

un proiect de promovare a implicarii civice si transparentizarii sistemului electoral american, iar 

ulterior ca cercetator principal al propriului proiect de cercetare pe Europa de Est. In 2011 a 

absolvit Stanford University cu onoruri in stiinte politice. Pentru licenta sa cu onoruri, cu 

finantare din partea universitatii, a scris o carte pe tema posibilei reunificari a Romaniei cu 

Republica Moldova. In acelasi an a inceput un master in politici publice la Harvard University in 

Massachusetts, tot cu bursa. Fusese de asemenea acceptat la un program de master la Oxford 

University in Marea Britanie. Pe parcursul studiilor la Harvard, Popa a lucrat la Centrul Belfer 

pentru Stiinta si Relatii Internationale la proiecte de cercetare pe tema contrabandei nucleare in 

Europa de Est si a calatorit cu diverse programe in Washington D.C., Virginia, Franta, Japonia, 

Moldova, Ucraina si Honduras. De asemenea, a cercetat politica externa a Uniunii Europene sub 

indrumarea profesorului Karl Kaiser. Pentru dizertatia sa de master, scrisa sub indrumarea 

profesorului Matthew Bunn si ulterior publicata ca si carte, a scris despre reforma anticoruptie 



din Republica Moldova. In al doilea an la Harvard, Stoica Cristinel Popa a fost ales de catre 

colegii sai pentru anuarul universitatii ca fiind "cel mai probabil sa fie un viitor presedinte al tarii 

sale." In 2013, dupa ce a absolvit de la Harvard, Popa s-a incris la Universitatea din Texas in 

Austin (UT), de asemenea cu bursa. A ales sa studieze la Universitatea din Texas in Austin 

datorita reputatiei de excelenta a universitatii in domeniul studiilor latinoamericane, o tema pe 

care a dorit sa faca cercetare. In primul an la UT, Popa a participat la un program de voluntariat 

in Ghana. Pe parcursul verii dintre primul si al doilea an, a efectuat un proiect de cercetare in 

Columbia pentru dizertatia sa de master scrisa sub indrumarea profesorului Terri Givens, 

dizertatie ce a fost mai tarziu publicata ca si carte. Ulterior, a participat la o instruire pe tema 

securitatii nucleare organizata de catre Laboratorul National Brookhaven din New York cu 

finantare de la Departamentul de Stat American pentru Energie si Administratia Nationala de 

Securitate Nucleara. Pe parcursul celor doi ani la UT, ca membru al Organizatiei Model 

Natiunile Unite, Popa a ajutat la organizarea a doua conferinte in Austin si a participat la o 

conferinta la University of Pennsylvania. In paralel cu frecventarea cursurilor de master, Popa a 

fost si asistent universitar la un numar de cursuri de stiinte politice. In 2014, a primit Certificatul 

de Excelenta pentru Studentii Angajati din partea departamentului de resurse umane al 

universitatii. A fost expert national pe Romania pentru proiectul international Varieties of 

Democracy (V-Dem) si a participat in cadrul McCombs School of Business la dezvoltarea Ethics 

Unwrapped, un program educational gratuit despre leadership folosit de peste 1200 de 

universitati si alte institutii educationale din lume. Un an mai tarziu i-a fost acordata diploma de 

master de la Universitatea din Texas si un certificat in studii Est Europene, Euroasiatice si Rusia.  

In Mai 2015, dupa 8 ani petrecuti in SUA si in alte tari din lume, Stoica Cristinel Popa a 

decis sa se intoarca in Romania pentru a-si urma cea mai mare pasiune, munca in sectorul ONG 

si formarea tinerelor generatii, in scopul imbunatatirii tarii sale. Si-a reluat postul de presedinte al 

ONG-ului Euroteens, a reprezentat ONG-ul in proiecte internationale si a construit parteneriate 

pentru proiecte viitoare. In Iulie 2015, a devenit traducator si intepret autorizat de catre 

Ministerul Justitiei al Romaniei pentru traducerea limbii engleze din si in limba romana. In 

Octombrie a participat la un seminar in Croatia finantat de catre Comisia Europeana. In acelasi 

an a inceput un doctorat in istorie la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, unde a fost admis 

la buget si cu bursă. In paralel cu frecventarea programului de doctorat, Popa a fost si asistent 

universitar la un numar de cursuri de istorie, studii europene, cultura si civilizatie europeana, 

geopolitica si relatii internationale, unde s-a axat pe introducerea de metode noi de predare in 

sistemul universitar romanesc. In 2016, a obtinut certificari UE de trainer (formator), expert 

accesare fonduri europene si administrator pensiune. In Septembrie a participat la un program de 

mobilitate in Regatul Unit finantat de catre Comisia Europeana. De asemenea in 2016, Popa a 

fost selectat ca finalist pentru premiul „Ten Outstanding Young Persons from Romania” de catre 

Junior Chamber International (JCI) si a primit diploma de onoare din partea JCI Constanta pentru 

“merite deosebite, implicarea in dezvoltarea comunitatii si impactul pozitiv adus in societate.” 

Ca presedinte al Asociatiei Euroteens, a organizat la nivel local si national diverse evenimente si 

conferinte, inclusiv prima conferinta TEDx la Braila. In paralel, a organizat diverse campanii 



legat de probleme de interes general pentru comunitatea locala. Una dintre campanii a fost 

impotriva braconajului de animale salbatice pe raza judetului, ce a dus la arestarea de catre 

autoritati a unui grup de cetateni straini care vanau în mod ilegal in zona. O alta campanie a fost 

cu privire la necesitatea inlaturarii cainilor vagabonzi din Braila, deorece reprezentau pentru 

populatie atat un risc cu privire la siguranta persoanei cat si un pericol sanitar. In plus, o alta 

campanie dusa in media a constat in presionarea autoritatilor sa ia masuri cu privire la cladirile 

dezafectate cu risc de prabusire din orasul Braila, acestea reprezentand un pericol public. In 

2017, Popa a participat la programe Erasmus+ in Spania, Lituania si Letonia, toate cu finantare 

de la Comisia Europeana. De asemenea in 2017, Stoica Cristinel Popa a facut parte din juriul 

pentru Premiile LSRS pentru Excelenta Academica in Strainătate, organizate de catre  Liga 

Studentilor Romani din Strainătate (LSRS) și decernate la  Gala Studentilor Romani din 

Strainatate in Palatul Parlamentului din Bucuresti pe 8 Ianuarie 2018. In Februarie 2018, a 

participat la un schimb de tineri Erasmus+ in Grecia. Spre sfarsitul anului 2018, Stoica Cristinel 

Popa a fost ales ales ca fiind unul dintre cei 200+ romani remarcabili in viata, in cadrul 

proiectului Capsula Timpului “Romania 2118” organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la 

Marea Unire. In 2019, a participat la programe de mobilitate Erasmus+ in Cipru si Cehia. In 

acelasi an, a devenit co-organizator al unei serii de conferinte intitulate „Puterea Leadershipului,” 

ce urmareste intensificarea asocierii si posibila unificare a oraselor Braila si Galati cu scopul de a 

forma a doua cea mai mare aglomerare urbana din Romania. In Iulie 2019, a absolvit programul 

de doctorat in istorie si a finalizat disertatia sa doctorala pe tema primului sfert de secol de 

independenta a Republicii Moldova, scrisa sub indrumarea profesorului Silviu Lupascu si 

publicata mai tarziu ca si carte. 

Pe parcursul carierei sale, Dr. Stoica Cristinel Popa a publicat numeroase articole 

academice, a fost prezentator si vorbitor invitat la diverse evenimente publice si conferinte 

academice. De-a lungul anilor Stoica Cristinel Popa a fost intervievat de către media nationala 

din Romania: ziare (Adevarul, Capital, Mediafax etc.), radio (Radio Romania Actualitati, Radio 

Romania Regional, Radio Romania Antena Satelor etc.), reviste (Forbes Romania etc.), canale 

TV (TVR1, Digi24, Antena 1, Antena 3, 6TV etc.) si de catre media locala (atât presa scrisa cat 

si TV) din mai multe judete. Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina 

www.stoicacristinelpopa.eu. 

http://www.stoicacristinelpopa.eu/

