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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mircea-Ioan Popa 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2019.01 – 2019.04 

Funcţia sau postul ocupat   Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCDMM „Cantacuzino” 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

INCDMM „Cantacuzino”, Splaiul Independenței nr. 103, www.cantacuzino.ro  
Îndeplinirea activităților din regulamentul de funcționare al Consiliului Științific 
 
2018 - 2019 
Director științific al INCDMM „Cantacuzino” 
INCDMM „Cantacuzino”, Splaiul Independenței nr. 103, www.cantacuzino.ro  
 
2017 - 2018 
Director general al INCDMI „Cantacuzino” (apoi INCDMM „Cantacuzino”) 
INCDMM „Cantacuzino”, Splaiul Independenței nr. 103, www.cantacuzino.ro  
 
2012 - 2018 
Redactor șef „Infecțio.ro” 
Ridicarea nivelului revistei în clasificarea CNCS, indexarea BDI a revistei (EBSCO, ProQuest) 
Versa PULS MEDIA, Calea Rahovei 266-268, www.pulsmedia.ro  
Educație medicală continuă 
 
2017-2018 
Redactor șef „Romanian Archives of Microbiology and Immunology” 
Ridicarea nivelului revistei, indexarea BDI a revistei (EBSCO, ProQuest) 
Institutul Cantacuzino, Splaiul Independenței 103, www.cantacuzino.ro  
Educație medicală continuă 
 
2006 - 
Profesor universitar, Microbiologie 
Potrivit fișei postului 
Activități medicale, predare, cercetare, publicații medicale (din 2009 conducere de doctorat) 
UMF „Carol Davila” București, Str. Dionisie Lupu nr. 37, www.umfcd.ro  
 
2005-2009 
Coordonator tehnic HIV&TB, Unitatea de Management al Proiectului Fondului Global 
Potrivit fișei postului 
Ministerul Sănătății, UMP-FG, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, www.ms.ro  
Supraveghere, monitorizare și evaluare 
 
2004 
Consultant în programul PHARE de întărire a sistemului de supraveghere al bolilor transmisibile pe 
probleme de laborator (microbiologie) 
Ministerul Sănătății, UMP-FG, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, www.ms.ro  
Monitorizare, evaluare, organizarea de cursuri pentru personalul de specialitate din direcțiile de 
sănătate publică 

http://www.cantacuzino.ro/
http://www.cantacuzino.ro/
http://www.cantacuzino.ro/
http://www.cantacuzino.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.ms.ro/
http://www.ms.ro/
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2002-2003 
Consultant al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru probleme de laborator şi siguranţa 
sângelui transfuzat, în Afganistan 
Organizația Mondială a Sănătății, EMRO, Cairo, www.emro.who.int  
Monitorizare, evaluare, supraveghere, organizare și predare cursuri, organizarea laboratorului 
central din Kabul, organizarea activității în banca centrală de sânge 
 
1999-2006 
Conferențiar universitar, Microbiologie 
Potrivit fișei postului 
Activități medicale, predare, cercetare, publicații medicale 
UMF „Carol Davila” București, Str. Dionisie Lupu nr. 37, www.umfcd.ro 

 1995-1999 
Șef lucrări universitar, Microbiologie 
Potrivit fișei postului 
Activități de organizare a lucrărilor practice, predare, cercetare, publicații medicale 
UMF „Carol Davila” București, Str. Dionisie Lupu nr. 37, www.umfcd.ro  
1991-1995 
Asistent universitar, Microbiologie 
Potrivit fișei postului 
Activități de organizare a lucrărilor practice, lucrări practice, cercetare, publicații medicale 
UMF „Carol Davila” București, Str. Dionisie Lupu nr. 37, www.umfcd.ro  

Educaţie şi formare  

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Master în Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate 

Disciplinele principale studiate  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Sănătate publică, științe sociale, epidemiologie, asistență socială 
 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, www.sas.unibuc.ro  
 
2001 
Atestat de absolvire a EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology) Introductory 
Course 
Curs intensiv (3 săptămâni), epidemiologie, sănătate publică, microbiologie pentru sănătatea publică 
Comisia Europeană (actualmente cursul este coordonat de ECDC, Stockholm, 
www.ecdc.europa.eu) 
 
2000 
Competenţă în Strategii preventive 
Sănătate publică, supravegherea bolilor, monitorizare și evaluare, intervenții preventive 
Ministerul Sănătătii, www.ms.ro; UMF „Carol Davila”, www.umfcd.ro 
 
1999 
Atestat (certificat internațional) de absolvire a Applied Epidemiology Introductory Course 
Curs intensiv (4 săptămâni), epidemiologie, sănătate publică, biostatistică 
Centrul de Prevenire și Control al Bolilor, CDC, Atlanta, USA, www.cdc.gov; Emory University, 
Atlanta, USA, www.emory.edu  
 
1999 
Atestat de absolvire a cursurilor și atelierelor de lucru „Le marketing social” și „Evidence-based 
medicine: un nouveau paradigme pour la gestion des services de santé” 
Curs intensiv (2 săptămâni), sănătate publică, marketing social, medicina bazată pe dovezi 
Université d’été en Administration et Gestion des Services Sanitaires, Centro Seminariale Monte 
Verita, Ascona, Suisse; Université de Montréal, Département d’administration de la sante 
 
1993-1998 
Titlul de Doctor în Medicină 
Microbiologie, Boli infecțioase, Epidemiologie, Imunoloigie 
Titlul tezei de doctorat: Infecții cu mycobacterii tipice și atipice în Sindromul de Imunodeficiență 
dobândită și în alte stări de imunodepresie. Considerații clinice, epidemiologice și de laborator; 
Coordonator științific Prof. Dr. Mihai Zamfirescu, Secretar general al Academiei de Științe Medicale 
 
1994-1999 

http://www.emro.who.int/
http://www.umfcd.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.sas.unibuc.ro/
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.ms.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.cdc.gov/
http://www.emory.edu/
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Diploma de medic primar, microbiologie și parazitologie 
Bacteriologie, Micologie, Virusologie, Parazitologie, Imunologie 
UMF „Carol Davila” București, www.umfcd.ro; Ministerul Sănătății, www.ms.ro  
 
1998 
Competență în boli infecțioase 
Boli infecțioase, microbiologie, epidemiologie 
UMF „Carol Davila” București, www.umfcd.ro; Ministerul Sănătății, www.ms.ro  
 

 1991-1994 
Diploma de medic specialist, microbiologie și parazitologie 
Bacteriologie, Micologie, Virusologie, Parazitologie, Imunologie 
UMF „Carol Davila” București, www.umfcd.ro; Ministerul Sănătății, www.ms.ro  
 
1987-1991 
Medic stagiar  
Pediatrie, Chirurgie, Boli infecțioase, Obstetrică-Ginecologie, Medicină Internă, Dispensar Medical 
Spitalul Clinic „Sfântul Pantelimon”, www.sfpantelimon.ro; UMF „Carol Davila” București, 
www.umfcd.ro; Ministerul Sănătății, www.ms.ro  
 
1981-1987 
Diploma de doctor-medic 
Toate specialitățile organizate de Facultatea de medicină pentru pregătirea studenților 
Facultatea de Medicină, UMF „Carol Davila” București, www.umfcd.ro; 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1  C2  C1  C1  C1  

Limba franceză  C1  C1  C1  C1  C1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă (dobândit de-a lungul întregii cariere, ca elev, student, coordonator de programe 
studențești, medic stagiar, asistent universitar benevol (3,5 ani), parcurgând toate etapele dezvoltării 
carierei universitare, atât ca membru în numeroase echipe cât și în calitate de coordonator în 
structuri universitare, în ministerul sănătății, ca redactor șef al Infectio.ro, ca redactor șef al Rom. 
Archives Microbiol. Immunol.,  în Institutul Cantacuzino,  național și internațional); 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în străinătate sau 
împreună cu diferiți colegi din străinătate, în România (expert, consultant tehnic pentru UNDP, 
PHARE, OMS-EURO, OMS-EMRO, HIVERA-PC7, CDC, ECDC; Chișinău, Kabul, Herat, 
Kandhahar, Copenhaga, Geneva, Atlanta, Stockholm, Paris, Barcelona, Milano etc). 
Foarte bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei ca: membru al comunității 
universitare (am susținut peste 595 comunicări în diferite întruniri, sute de cursuri și lucrări practice); 
director, director general în ministerul sănătății (am susținut peste 200 comunicate de presă); 
coordonator al unei unități de management al proiectului UMF-FG, director al UMP-BM, director 
general și director științific în INCDMMI „Cantacuzino” cu numele actual INCDMM „Cantacuzino” etc. 
Am activat ca voluntar și continui să sprijin și în prezent organizații non-guvernamentale cu profil 
social. Am desfășurat o largă activitate de voluntariat în și pentru Institutul Cantacuzino. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

În momentul de față coordonez direct o echipă formată din 12 persoane (cadre titulare, cadre 
asociate, cadre angajate pe perioadă determinată), disciplina microbiologie II, facultatea de 
medicină, UMF „Carol Davila”. Am coordonat 430 persoane în Institutul Cantacuzino, ulterior am 
coordonat peste 120 persoane (departamentul de cercetare, departamentul CNEIMPEM), INCDMM 
„Cantacuzino”. Coordonez și activitatea a 6 doctoranzi; 
Am coordonat toată activitatea de sănătate publică din România în calitate de director și ulterior în 
calitate de director general, în ministerul sănătății. 

http://www.umfcd.ro/
http://www.ms.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.ms.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.ms.ro/
http://www.sfpantelimon.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://www.ms.ro/
http://www.umfcd.ro/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Am coordonat (cu succes) supravegherea și controlul în mai multe epidemii și izbucniri epidemice. 
Am coordonat și coordonez proiecte de cercetare și cercetare-dezvoltare, inclusiv în colaborare cu 
instituții internaționale (OMS-EURO, OMS-EMRO, CDC, Atlanta-USA, NAMRU-HIV-WRAIR, USA). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™);  
Cunoștinţe privind aplicaţiile de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™) și aplicațiile de statistică 
(Epi Info - CDC, Atlanta).  
Competențele au fost dobândite în cadrul formării profesională, seminariilor, în cadrul unor activităţi 
de voluntariat, în timpul liber, în cadrul formării altor studenți, colegi sau subordonați. 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Titlul de „Profesor Bologna” acordat de „Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România” 
(decembrie 2007, reconfirmat în mai 2009); 
Reprezentant naţional pe probleme de microbiologie (National Microbiology Focal Point) în relaţia cu 
Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (2007-2009);  
Expert examinator al proiectelor de sănătate publică, pentru proiecte aplicate pentru finanţare la 
nivelul Comunităţii Europene (Luxembourg); 
Membru în echipa de lucru sau coordonator al mai multor proiecte de cercetare şi cercetare-
dezvoltare la nivel naţional sau în colaborare internaţională; 
Consilier al ministrului sănătăţii (2001 şi 2005-2007); 
Punct focal pentru România, în relaţia cu EWRS (Rapid information exchange on Health Threats - 
EWRS) (2006-2007); 
Şef al Unităţii de Management al Proiectelor cu Banca Mondială şi Banca Europeană de Investiţii 
(2005-2006);  
Co-preşedinte a Comisiei Naţionale de Epidemiologie (2005-2006);  
Co-iniţiator, moderator și coordonator al „Cercului de Microbiologie” (2000 - );  
Membru al Comitetului Executiv OMS (Standing Committee of the EURO Regional Committee / 
SCRC) pentru Europa (2000-2001);   
Membru fondator al grupului de lucru al reţelei de supraveghere epidemiologică pentru ţările din 
Europa Centrală şi de Est (2000);  
Iniţiator şi realizator al fişei proiectului PHARE de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului 
de supraveghere şi control al bolilor infecţioase în România (mai-noiembrie 2000), proiect care a fost 
aprobat în noiembrie 2000 şi implementat în perioada 2003-2004 (circa 4 milioane EUR fonduri 
nerambursabile) EuropeAid/113121/D/SV/RO; 
Membru în colectivul de redacție sau în echipa de „peer-review” al unor publicații naționale și 
internaționale; Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia şi Epidemiologia (1993-2001), Romanian 
Archives of Microbiology and Immunology (2005-2009; 2015-2018), Infomedica, Maedica, Emerging 
Infectious Diseases, Eurosurveillance (2007-2009), Gastroenterology and Hepatology, Clinical 
Reviews and Opinions, Infectio.ro, BMJ Case Reports, European Journal of Clinical Microbiology & 
Infectious Diseases, Plos One, Methods and Protocols, Antibiotics, Pharmaceutics etc.  
Lucrări: 599 comunicate (coordonator pentru unele dintre lucrările comunicate de către studenţi) (26 
cu rezumat publicat în reviste/volume cotate sau indexate Clarivate Analytics); 475 publicate (parte 
sunt articole de opinie), între acestea 42 sunt lucrări publicate în reviste sau volume indexate sau 
cotate Clarivate Analytics (anterior ISI Thomson) (autor, co-autor, colaborator); lucrări citate în peste 
820 de reviste sau cărţi naționale și internaţionale; autor al unui curs de microbiologie (3 ediţii); 
coautor la 4 cărţi (volumul „Microbiologie Medicală” a apărut în 2 ediţii); autor al volumului 
„Diagnosticul de laborator în microbiologie” (2 ediții); autor al primului raport tehnic „Supravegherea 
epidemiologică a infecţiei HIV / SIDA în România”, membru în echipa de redactare a două rapoarte 
ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (publicate de editura OMS-EURO, Copenhaga); membru în 
echipa de redactare a trei rapoarte ale Centrului European de Control al Bolilor (ECDC); autor, 
coautor sau colaborator la redactarea a 23 capitole sau subcapitole în cărţi şi tratate medicale 
(naționale și internaționale); prim autor al unui manual pentru uzul studenţilor (1993). 
Pentru evaluarea Indicelui Hirsch am utilizat datele privind citările pentru fiecare lucrare în parte, 
rezultând IH = 11. 
 
Pro . dr. Mircea Ioan Popa                                                                    15. 01. 2021 

  
 
 
 




