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Popa Mihai
Intrarea Cerişor, nr. 1, sector 6, Bucureşti
Mobil: 0744.48.03.48
mihaipopa20@yahoo.com
Română
20.05.1964
Masculin
Redactor-şef
Cercetător ştiinţific gradul III
2006–2011 (prezent)
Redactor-şef
Elaborarea programului de apariţii editoriale semestriale şi anuale;
întocmirea de proiecte pentru subvenţii cercetare ştiinţifică (ANCS,
AFCN); coordonarea activităţii redacţionale şi tehnoredacţionale;
elaborarea documentaţiei pentru acreditarea CNCS (CNCSIS);
participarea la elaborarea Raportului semestrial şi anual, prezentat
înaintea Consiliului editorial alcătuit din Prezidiul Academiei Române şi
membri ai Secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române
Editura Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5,
Bucureşti,
tel. 021.318.81.46
Editare lucrări ştiinţifice
1995–2006
Redactor
Redactare carte ştiinţifică, lucrări de cercetare fundamentală, colecţii şi
izvoare de documente, periodice şi lucrări colective din planul institutelor
de cercetare ale Academiei Române
Editura Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5,
Bucureşti,
Editare lucrări ştiinţifice
2006–2011 (prezent)
Cercetător ştiinţific gradul III
Elaborarea de lucrări de plan anuale, elaborarea unor studii ştiinţifice
individuale; participarea la proiecte de cercetare colective
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,
tel. 021.410.56.59
Cercetare fundamentală

Educaţie şi formare
Perioada
Calificare/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/
furnizorului de informaţii
Perioada
Calificarea/ diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/
furnizorului de formare
Limbi străine cunoscute
Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

1990–1996
Diplomă de licenţă
Istoria României, istorie universală, istoriografie, economie şi doctrine
economice, pedagogice, psihologie, paleografie slavă, istoria filosofiei,
istoria religiei, doctrine politice, demografie istorică, ştiinţe auxiliare ale
istoriei ş.a.
Facultatea de Istorie/ Universitatea Bucureşti

2003–2006
Diplomă de doctorat
Istoria filosofiei, filosofia istoriei, epistemologie
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al
Academiei Române
Limba engleză
Spirit de echipă şi bun coordonator, dovedite în programele de editare
lucrări ştiinţifice de la Editura Academiei Române, ca şi în programele de
cercetare de la Institutul de Filosofie
O bună stăpânire a programului Word, lucru în Power Point, Web design

Categoria B
Cărţi publicate: A.D. Xenopol – filosof al istoriei, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2007; Timp şi experienţă istorică, Bucureşti, Editura
Fundaţiei Culturale Libra, 2009; Historia sub specie aeternitatis. Ideea de
istorie în cultura română până la 1800, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2010.
Vicepreşedinte al Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din
România.
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