
 

  
 

  
 

 

Nume / Prenume Mihalache Florentin Flavius  
Telefon Mobil:  0751057772    

E-mail(uri) flaviusmihalache@yahoo.com, fmihalache@iccv.ro 
 

 

Data și locul naşterii 24.07.1984, Pitești 
 
 

 

   
Experienţa profesională   

   
Perioada: Octombrie 2007 - prezent  

Postul ocupat: Cercetător Științific  III (din septembrie 2014) 
Anterior:  Cercetător Științific (iunie 2011- septembrie 2014), Asistent de Cercetare 
(octombrie 2007 – iunie 2011) 
 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi: 

- Realizarea de diagnoze privind calitatea vieții și situația grupurilor vulnerabile; 
- Analiza cadrului politicilor sociale și elaborarea de strategii privind creșterea 
incluziunii sociale; 
- Paricipare la derularea cercetărilor calitative și cantitative realizate de către ICCV 
(proiectarea instrumentelor, elaborare și testare de instrumentelor, prelucrarea și 
analiza datelor, realizarea de raporte de cercetare); 
- Elaborarea și publicarea de studii științifice pe tematica politicilor sociale și a 
calității vieții; 
 
  Din 2007 și până în prezent activez în două colective de cercetare în cadrul ICCV: 

a) Diagnoza calității vieții / Indicatori obiectivi și subiectivi ai calității vieții /  
(2007 – present). Coordonatori: prof. univ. dr. Ioan Mărginean și c.s. I. dr. 
Iuliana Precupețu.  

b) Politici de Incluziune Socială (2009 – present). Coordoantor: c.s. I. dr. Sorin 
Cace.  

 

 

Angajator: 
 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13, sector 5, București 

 

 



 

  
 

Perioada: 
Funcţia sau postul ocupat: 

 
 
 

Activităţi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angajator: 

 
 

 
Perioada: 

Funcţia sau postul ocupat: 
 

Activităţi : 
 
 

Angajator: 
 

   Septembrie 2016 – Februarie 2018 
Expert în cadrul proiectului SIPOCA 4 ”Implementarea unui sistem elaborate de 
politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS” (Coordonator: 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Partener: Institutul Național de Cercetări 
Economice) 
1) Participare la elaborarea metodologiei și a instrumentelor de cercetare destinate 
culegerii de date la nivel de UAT pe dimensiunile: sărăcie relativă, sarăcie în muncă, 
serivicii sociale existente și necesare și infrastructură de servicii existente și 
necesare; 
 2) Coordonarea culegerii datelor la nivelul U.A.T.- urilor din Regiunea de Dezvoltare 
Nord – Vest. Realizarea de focus – grupuri cu specialiști în servicii sociale 
 3) Selectarea indicatorilor relevanți pentru realizarea hărților interactive privind 
sărăcia, sărăcia în muncă, serviciile sociale existente și necesare și infrastructura de 
servicii existent și necesarăși analiza datelor cantitative obținute la nivelul 
localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest 
Institutul Național de Cercetări Economice - Academia Română; Calea 13 
Septembrie, nr. 13-15, sector 5, București 
 
 
Mai 2016 – Iunile 2016  
Cercetător în cadru proiectului: ”Învățământul profesional și tehnic (finanțare de 
OMV PETROM)” 
Participare la pregătirea instrumentelor calitative de colectare a datelor (ghiduri de 
interviu și ghid de focus – grup). Colectarea datelor la Liceul Tehnologic Construcții 
Mașini – Mioveni și redactarea raportului de cercetare  
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 
 

 

 

Perioada: Iunie 2014 – Septembrie 2015  
Funcţia sau postul ocupat: Operator studii în cadrul proiectului POSDRU/124/4.2/S/130647 ”Formarea 

profesională continuă - un atu în asigurarea calităţii serviciilor furnizate de către 
personalul SPO” 

 

Activităţi: Proiectarea și testarea instrumentelor cantitative de culegere a datelor, colectarea 
datelor statistice, realizarea bazelor de date și participare la redactarea raportului 
de cercetare. 

 

Angajator: Sc. Global Commercium Srl, București  
 

   
Perioada: Octombrie 2011 – Noiembrie 2011  

Funcţia sau postul ocupat: Expert în cadrul proiectului POSDRU/ 84/6.1/53996 ”Integrat – Resurse pentru 
femeile și grupurile vulnerabile excluse social”  

 

Activităţi: Documentare teoretică, elaborare de metodologii și manuale de intervenție privind 
incluziunea socială a grupurilor marginalizate (populație în risc de sărăcie, populație 
roma, persoane cu dizabilități) 

 

Angajator: Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 

 

  
 

 

Perioada: Martie 2010 - Iulie 2011  
Funcţia sau postul ocupat: Expert în echipa ICCV  în cadrul proiectului POSDRU / 83 / 5.2 / S / 58480 ” De la 

subzistență la sustenabilitate - DURABIL” – Asociația CATALACTICA (solicitant), ICCV 
(partener) 

 



 

  
 

Activităţi:  Realizarea unei diagnoze privind situația ocupării în mediul rural, cu focus pe 
ocuparea neagricolă în județele din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 

 

Angajator:  Asociația pentru Promovare si Dezvoltarea Socio-Economică CATALACTICA, filiala 
Teleorman 
 

 

Perioada: Aprilie 2011- August 2011  
Funcţia sau postul ocupat: Expert în echipa ICCV în cadrul proiectului POSDRU 52/5.2/G/20737 ”Parteneriat 

pentru o ocupare în mediul rural” 
 

Activităţi: Participare la realizarea și testarea instrumentelor de culegere a datelor, 
supervizarea culegerii datelor în localitățile selectate în eșantion din județele Arad și 
Dâmbovița, realizarea bazei de date și a rapoartelor de cercetare 

 

Angajator: Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 

 

   
Perioada: Iunie 2010 - iulie 2011  

Funcţia sau postul ocupat: Expert în echipa ICCV în cadrul proiectului POSDRU 23/2.2/G/40709  
”Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din județul Constanta” – 
Școala cu clasele I-VIII Spiru Haret-Medgidia (solicitant), ICCV (partener) 

 

Activități: Realizarea instrumentelor de lucru pentru etapa de cercetare, culegerea 
informațiilor calitative, realizarea de rapoarte și analize privind incluziunea social și 
accesul la educație al copiilor proveniți din medii defavorizate  

 

Angajator: Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 

 

   
Perioada: Aprilie 2011 - Mai 2011  

Funcţia sau postul ocupat: Colaborator   
Activități: Elaborare raport de cercetare privind piața muncii în zonele rurale din regiunile de 

dezvoltare Sud-Est și Sud-Muntenia 
 

Angajator:  Fundația Cadi Eleutheria, București, sector 5, Str. Dr. Nicolae Staicovici, Nr. 2  
   

Perioada: Ianuarie – Aprilie 2011  
Funcţia sau postul ocupat: Expert statistică în cadrul proiectului POSDRU /84/6.1/S/57676 ”Promoteus – 

Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educație și formare 
profesională la standarde europene” 

 

Activități: Participare la elaborarea bazei de date și a analizelor. Participare la redactarea 
rapoartelor de cercetare.  

 

Angajator: Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 

 

   
Perioada: Octombrie 2010 – aprilie 2011  

Funcţia sau postul ocupat: Expert  în cadrul proiectului POSDRU/18/1.2/ G/17293 ”Sociolog pe piața muncii”  
Activități: Culegere și analiza de date calitative  

Angajator: Universitatea din București  
   

Perioada: Octombrie 2009 - decembrie 2009 și februarie 2010 - iulie 2010  
Funcţia sau postul ocupat: Expert în echipa ICCV  în cadrul proiectului POSDRU ”Proactiv. De la marginal la 

incluziv” – Fundația Catalactica (solicitant), Aitoliki Development, ICCV 
 

Activități: Realizarea instrumentelor de lucru pentru etapa de cercetare, culegerea 
informațiilor calitative, supervizare, culegere date cantitative, codificare baza de 
date, realizarea de rapoarte de cercetare 

 

Angajator: Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 

 

  
 

 



 

  
 

Perioada: Octombrie 2007- iunie 2009  
Funcţia sau postul ocupat: Preparator universitar (plata cu ora)  

Activități: Activitate de seminar pentru disciplinele Introducere în sociologie, Politici sociale, 
Elaborare de proiect, Psihosociologia organizării 

 

Angajator: Universitatea din Pitești, Catedra de Sociologie și Asistență Socială, strada Târgu din 
Vale, nr 1. Pitești, Argeș 

 

   
Perioada: Octombrie – decembrie 2008;   

Funcţia sau postul ocupat: Cercetător (colaborator)  
Activități: Realizarea bazei de date, supervizarea introducerii datelor, curățarea bazei de date, 

redactarea raportului de cercetare în cadrul proiectului Evaluarea satisfacției 
beneficiarilor față de Sistemul de Sănătate 

 

Angajator: Casa de Asigurări de Sănătate - Argeș; Aleea Spitalului, nr. 1, Pitești, Argeș  
   

Perioada: Iunie - iulie 2007  
Funcţia sau postul ocupat: Documentarist   

Activități: Culegere de date și realizare de interviuri cu factori de decizie din structura 
administrației publice centrale în vederea realizării unui studiu privind necesitatea 
fundamentării unor politici de migrație în România 

 

Angajator: Fundația Soros România; Strada Căderea Bastilie, nr. 33, sector 1, București  
   

Perioada: Aprilie - mai 2007  
Funcţia sau postul ocupat: Asistent de cercetare  

Activități: Validarea de chestionare, verificarea operatorilor de teren, realizarea de interviuri  
Angajator: Mednet Marketing Research; Strada Turda, nr 29A, sector 1, București  

 
 

 

 
 

 

Educație și formare  
 

 

Perioada: 2009 - 2012 (în septembrie 2012 am susținut teza ”Mediul rural românesc în 
perioada post-comunistă:puncte critice și premise ale dezvoltării) 

 

Diploma obținută: Doctor în sociologie (conform O.M. 3250/20.02.2013)  
Disciplinele principale: Sociologie rurală, schimbare socială, dezvoltare socială  

Instituția de învățământ: Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Școala 
Doctorală de Sociologie 

 

   
Perioada: 2007- 2009  

Diploma obținută: Master Cercetare Sociologică Avansată  
Disciplinele principale: Metodologia cercetării sociologice, metodologia dezvoltării sociale, metodologia 

cercetării evaluative, metodologia cercetării comparative 
 

Instituția de învățământ: Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  
   

Perioada: 2003 - 2007  
Diploma obținută: Licență  

Disciplinele principale: Metode și tehnici de cercetare, politici sociale, sociologie generală, statistică 
socială, psihologie socială, demografie 

 

Instituția de învățământ: 
 

Perioada: 
Diplomă obținută: 

Insitutuția de învățământ: 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
 

 1999 - 2003 
 Bacalaureat 
 Colegiul Național ”Ion. C. Brătianu” - Pitești 

 

 
 

  



 

  
 

Burse, stagii de pregătire   
Perioada: Iunie 2014 – Septembrie 2015  

Tip: Bursă postdoctorală în cadrul Proiectului POSDRU 159/1.5/S/141086  
”Pluri și interdiscriplinaritate în programe doctorale și post - doctorale”  

 

Activități specifice: Proiectul individual de cercetare s-a concentrat pe evaluarea impactului 
implementării măsurilor specifice din cadrul PNDR 2007-2013 asupra evoluției 
condițiilor de viață din mediul rural.  
Etapa de cercetarea derulată în cadrul programului de pregătire post-doctorală a 
fost formată din trei componente: analiză secundară a datelor oficiale privind 
implementarea măsurilor PNDR, analiza documentelor sociale ce au stat la baza 
intervenției publice și anchetă de teren pe bază de interviu semi-structurat realizată 
în județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu.  
Proiectul a fost finalizat prin redactarea raportului final de cercetare ”Modernizarea 
satelor prin fonduri europene. Experiența alocării financiare 2007-2013” și prin 
publicarea a cinci studii științifice și participarea la patru conferințe de specialitate 

 

Numele instituției gazdă: Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Academia Română; Calea 13 Septembrie, 
nr. 13-15, sector 5, București 

 

   
Perioada: Ianuarie 2011 – Februarie 2011  

Tip: Program de schimb de experiență   
Activități specifice: Training în domeniul economiei sociale  

Numele instituției gazdă: University of Trento  
 
 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

   
Limbă maternă Română  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

  Engleză  

   
   

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

SPSS, Microsoft Office, Windows, OS X  

   

 
 
 
 
 
 

 


