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Curriculum Vitae 

   

  

Informaţii personale  
  

Nume Mihaela-Camelia Popa  
Adresa Bucureşti - S3, România 

E-mail popa_zaizon@yahoo.com 
  

Nationalitate Română  
  

Data naşterii  31.07.1971 
  

Domeniul ocupaţional   Psihologie - cercetare şi învăţământ superior  
  

Experienţa profesională   
  

Perioada Din 2003  

Funcţia sau postul ocupat  Psiholog; Cercetător ştiinţific (2003-2008), cercetător ştiinţific III (din 2008 – mai 2015), 
cercetător ştiinţific II (din iunie 2015, prin Ordinul MEC 4191/05.06.2015), cercetător ştiinţific I 
(din 2017); şef Laborator Psihologie socială şi a personalităţii (din ianuarie 2009), coordonator 
adjunct al Departamentului de Psihologie al Institutului de Filozofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu Motru” (din februarie 2012). 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Conducere de doctorate în domeniul Psihologie (atestat de abilitare în baza Ordinului ministrului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6022/2016); 

- Coordonarea de cercetări în domeniile psihologiei clinice (copii, adolescenţi şi adulţi), psihologiei 
educaţiei, psihologiei organizaţionale (resurse umane – evaluare, selecţie, orientare 
profesională), psihologiei transporturilor (accidente rutiere), evaluări psihologice complexe ale 
unor loturi mari de subiecţi, elaborarea profilurilor profesionale de personalitate; furnizarea de 
expertiză şi de rapoarte de consultanţă instituţiilor publice, asociaţiilor profesionale şi ONG-urilor, 
pe teme de interes comun sau în domenii specifice, stabilite prin acordurile de parteneriat inter-
instituţional; membră a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Filozofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu Motru”, preşedinte al Comisiei de Etică a Institutului de Filozofie şi Psihologie 
„Constantin Rădulescu Motru”. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Departamentul de 
Psihologie 
Academia Română  
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, 050711 Bucureşti, România. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare, practică psihologică  
  

Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – proiectare şi susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele: 
▫ Psihologia educaţiei 
▫ Managementul clasei de elevi  
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▫ Psihopedagogia adolescentului 
▫ Consiliere și orientare în educație. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti, Str. 
Matei Voievod, nr. 75-77, 021452, Bucureşti - S2, România. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ superior  

  

Perioada Din 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – proiectare şi susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele:  
▫ Consiliere şi orientare (2010-2015); 
▫ Pedagogie (2013-2015); 
▫ Proiectarea şi managementul proiectelor educaţionale (2009-2015); 
▫ Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (2011-2015); 
▫ Psihologia educaţiei (2008-2015); 
▫ Managementul clasei de elevi (2013-2015). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 33, 010102 Bucureşti - S1, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ superior  
  

Perioada 2011 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – proiectare şi susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele:  
▫ Psihologia comunicării (curs), în cadrul Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice; 
▫ Metode şi tehnici de cercetare în psihologie (seminar); Psihologia adultului şi a vârstnicului  

(seminar), în cadrul Facultăţii de Sociologie – Psihologie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Spiru Haret”, Str. Ion Ghica, Nr. 13, Bucureşti – S 3, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ superior  
  

Perioada 2009 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Psiholog, editor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă de specialitate, editarea articolelor educaţionale pentru portalul www.ecomunitate.ro. 

Numele şi adresa angajatorului „Economia bazată pe Cunoaştere” (EBC) –  proiect internaţional finanţat de Banca Mondială, prin 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (Siveco România, subcontractor Teddy Criss 
SRL) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  IT&C, Educaţie 
  

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare şi susţinere de cursuri şi seminarii pentru studenţii specializărilor Economie, Pedagogie, 
Litere şi Ştiinţe, la disciplina: 
              Psihologia educaţiei (1 semestru – 2006/2007). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, B-dul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, Prahova, România, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  

Perioada 1994-2007 – angajat; 2008-2009 – colaborator extern 

Funcţia sau postul ocupat  Reporter, redactor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Editare articole (reportaj, investigaţii), jurnalist acreditat la Guvern în perioada 1997-2009. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „R” S.A. – România liberă, str. Nerva Traian  nr. 3, sector 3, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Mass-media 
  

Educaţie şi formare   
  

Perioada 2010 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat în expertiză medico-legală psihiatrică  
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Certificat în managementul cercetării avansate  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul cercetării avansate şi expertiză psihiatrică în medicina legală  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Medicină Legală Iaşi, UMF Iaşi, ROMÂNIA (POSDRU 2007-2013) 

  

Perioada 2003 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de doctor în psihologie (ordinul MEC 632/2007) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia personalităţii, psihologie socială, psihodiagnostic, psihologie organizaţională, statistică 
avansată. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” – Academia Română, 
Bucureşti, ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

  

Perioada 2006  

Calificarea / diploma obţinută Alte cursuri de perfecţionare/ diplome  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consiliere şcolară (EREC); 
Psihologia cognitivă şi construcţia de software educaţional;  
Administrarea de personal în contextul legislativ actual. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 
ROMÂNIA 

  

Perioada 1990 - 1996  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, ştiinţele educaţiei  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Specializarea 
Psihologie, zi, 5 ani, ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Laborant biochimist   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Mihai Eminescu” Buzău, profilul real (biologie-chimie), zi, 4 ani, ROMÂNIA 

  

Perioada 2008 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme d 'études en Langue Française  DELF B2 – Republique Française, 
Ministère de l'Éducation Nationale, no. 040001-009224 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Învăţământ intensiv de limba franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Francez Bucureşti, ROMÂNIA 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă  Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Franceză  B2  B2  B2  B2  B2  

Germană  B1  B1  B1  B1  B1  

Engleză  B1  B1  B1  B1  B1  

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Bune capacităţi de comunicare/relaţionare în medii sociale diverse, aptitudini didactice, spirit de 
iniţiativă. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a coordona colective eterogene, de a lucra în echipă în cadrul proiectelor de cercetare 
interdisciplinare, de a-i mobiliza pe membrii echipei; spirit analitic, capacitate de adoptare şi asumare 
a deciziilor în condiţii de stres; capacitate de planificare; rigurozitate, punctualitate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook, Publisher);  
analiză statistico-matematică; creare şi operare site-uri web. 

  

Aptitudini şi competenţe 
profesionale  

Experienţă generală de cercetare şi experienţă în conducerea proiectelor  
 

14 ani de experienţă în cercetarea fundamentală şi aplicativă, în: 
▫ Psihologie clinică (copii, adolescenţi şi adulţi) şi psihopatologie socială; 
▫ Psihologie organizaţională şi resurse umane; 
▫ Psihologia educaţiei – consiliere şi orientare, personalitate şi performanţă academică, violenţa 

în şcoală, violenţa mesajului mediatic; educaţie vs. criminalitate; 
▫ Psihologia transporturilor (accidente rutiere). 
 
Psiholog principal clinician cu drept de liberă practică (cod personal 14194). 
 

  

Proiecte de cercetare 
 

 

1. Din 2014: Cultura românească între naţional, localizare în zona proximă şi universal - 
Europa multilingvistică, cultura electronică, proiect finanţat din Fondului Recurent al 
Donatorilor aflat la dispozitia Academiei Române, prin intermediul Fundaţiei Patrimoniu. 
Poziţia: expert. 

 
2. 2014/15: Tulburarea depresivă: noi direcţii de cercetare şi terapii moderne. Poziţia: 

coordonator proiect. 
 
3. 2014/2016: Granturile NCN No. 2014/15/B/HS6/03129 şi FNP, START88.2015-W, acordate 

de Fundaţia Poloneză pentru Ştiinţă, pentru cercetarea „An international perspective on 
Facebook intrusion”. Poziţia: investigator pentru România. 

 
4. 2012/14: Creativitatea tinerilor în contextul utilizării intensive a TIC şi al accesării reţelelor de 

socializare (parteneriat între Institutul de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu 
Motru” şi Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti). Poziţia: coordonator proiect. 

 
5. 2011/13: Riscul de recidivă la persoanele (majore/adulte) aflate în supravegherea serviciului 

de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc (parteneriat între Institutul de 
Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti). Poziţia: cercetător. 

 
6. 2010/11: Violenţa în trafic – corelate psihosociale. Departamentul de Psihologie al 

Institutului de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Academia Română. 
Poziţia: cercetător principal.  

 
7. 2009/10: Economia bazată pe Cunoaştere (EBC) – proiect internaţional, Banca Mondială, 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Siveco România, SC Teddy Cris SRL 
(subcontractor). Poziţia: psiholog, redactor. 

 
8. 2008/10: Valori profesionale ale studenţilor în alegerea-formarea carierei. Departamentul de 

Psihologie al Institutului de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Academia 
Română. Poziţia: cercetător principal, manager proiect.   
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9. 2004/06: Coordonate psihosociale ale violenţei în societatea românească actuală. 
Departamentul de Psihologie al Institutului de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu 
Motru”, Academia Română. Poziţia: cercetător.   

 
  

Membră în comitete editoriale  
 

- Revista de Psihologie, Academia Română; 
 
- The Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, Editura Universitară, Bucureşti; 
 
- Cercetări Filosofico-Psihologice, Academia Română; 
 
- Revista de Interacţiune Om-Calculator, Editura MatrixRom (recenzor). 

 
  

Apartenenţa la organisme 
profesionale 

 
- Romanian Free Psychiatrists Association (APLR); 
 
- Grupul român de interes în interacţiunea om-calculator - SIGCHI România; 
 
- Colegiul Psihologilor din România www.copsi.ro. 
 

  

Publicaţii ştiinţifice  

(sinteză) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Premii 
 
 

                      Hobby 
 
 
          
                      

- 11 articole in extenso în reviste cotate ISI, din care: 
 

6 articole in extenso în reviste cotate ISI cu factor de impact;  
 
- 9 cărţi publicate, din care: 

 
3 cărţi ca unic autor, din care 2 cărţi publicate la edituri de prestigiu recunoscut de pe Lista A2-Panel 
4 CNATDCU şi o carte publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria B (curs universitar 
pentru licenţă); 
 

o carte în calitate de coautor publicată la o editură de prestigiu recunoscut de pe Lista A2-Panel 4 
CNATDCU; 
 
4 cărţi coordonate, din care:  

2 cărţi publicate la o editură de prestigiu recunoscut de pe Lista A2-Panel 4 
CNATDCU – Edituri româneşti şi  
2 cărţi publicate la o editură de prestigiu recunoscut de pe Lista A2-Panel 4 
CNATDCU – Edituri din străinătate (Germania); 

 
un curs pentru studenţii de la ciclul de studii aprofundate publicat la o editură clasificată de CNCS în 
categoria B; 
 
- 38 de capitole de carte, la edituri de prestigiu recunoscut de pe Lista A2-Panel 4 CNATDCU; 

 
- peste 30 de articole în reviste indexate BDI. 

 
 
 

   Premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru” pentru cartea „Tulburarea depresivă 
– Noi direcții de cercetare”, Editura Academiei Române, 2013, Camelia Popa și Adela Magdalena 
Ciobanu (coord.). 
 
   Literatura 
- Cartea „Sălbaticul din Balcani”, Editura Trei, București, 2016, Daniel & Camelia Popa. 
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