
Mircea Ioan POPA – Curicullum Vitae 

Data și locul nașterii: 1 ianuarie 1961; Lupeni; E- mail: ioan.popa@umf.ro; 

mircea.ioan.popa@gmail.com  

Activitate profesională și didactică: Medic primar microbiologie și parazitologie (1999); doctor în 

medicină (1998, sub indrumarea Prof. Dr. M. Zamfirescu); competențe în management, boli 

infecțioase și în servicii preventive; master în conducerea serviciilor medicale și sociale; cadru 

didactic UMF „Carol Davila” din 1991, profesor Microbiologie din anul 2006, conducător doctorate 

din anul 2009. Participant la numeroase cursuri de pregătire național și internațional (Institutul 

Pasteur, Paris, CDC, Atlanta, GA, Bertinoro, Atena, Veyrier du Lac etc., ulterior organizator de 

cursuri cu participare națională și/sau internațională). Din 2009 sunt consultant al Agenției 

Europene de Prevenire și Control (ECDC) în domeniul vaccinurilor. Activitate științifică și de 

cercetare: Inițial participant ca membru benevol, apoi coordonator, responsabil pentru partener sau 

director de proiecte. Proiecte: proiect Phare, pentru întărirea sistemului de supraveghere al bolilor 

infecţioase în România (director); investigarea nivelului de pregătire în domeniul supravegherii 

bolilor infecțioase în România și în Republica Moldova (sub egida OMS) (membru); proiect privind 

infecția HIV/SIDA (sub egida UNAIDS) (consultant tehnic); punerea la punct a laboratorului 

central de microbiologie și siguranța sângelui recoltat în Kabul, Afghanistan (sub egida OMS) 

(coordonator al celor 2 proiecte); proiect de reformă  a sistemului de sănătate din România prin 

împrumut de la BIRD/BEI (director); proiect cu finanțare nerambursabilă (sub egida GFATM) 

pentru prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și tuberculozei (director tehnic); proiect pentru 

punerea la punct a unei metode imunoenzimatice de diagnostic serologic multiplu al infecţiilor cu 

mycobacterii netuberculoase (atipice) la bolnavii imunocompetenţi şi imunosupresaţi / ELISA 

neTB/ MOTT ELISA (responsabil partener);  proiect FP7 „Action plan on Science in Society in 

Epidemics and Total Pandemics” (responsabil partener). Lucrări: 24 cărți sau rapoarte tehnice (5 

sub egida OMS și respectiv ECDC), 18 capitole în cărți, peste 250 articole (dintre care 25 în reviste 

sau volume internaționale, 21 în reviste indexate ISI), peste 450 de comunicări. Dintre lucrările 

publicate: Popa GL, Vizitiu O, Georgescu L, Grigore L, Iarca C, Beldescu N, Popa MI., Antibiotic 

susceptibility of Group B Streptococcal strains in women of child-bearing age; Recommendations 

for prevention and control of perinatal Group B Streptococcal Disease, Gineco.ro. 2009;5, 3, 146-

155 (indexat ISI la momentul respectiv); Popa GL, Neagu EC, Niță AF, Popa MI. Congenital 

infections prevention knowledge and practices among Romanian pregnant women. Gineco.eu. 

2013;33,3:131-135 (indexat Scopus). Studiile preliminare privind TORCH au fost prezentate la 

congrese naționale și internaționale (ex. Stockholm, Granada). 
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