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INFORMAŢII PERSONALE Petrescu Claudia  
 

  București 

 0722 933 151        

 claucaraiman@yahoo.com; clau.petrescu@gmail.com; claudia.petrescu@iccv.ro 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
Mai 2017 - prezent Cercetător științific gr. II  

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie nr. 13-15, Bucureşti, sector 5 

▪ Participarea la direcția de cercetare  Diagnoza calităţii vieţii (coordonarea terenului cercetării 
naţionale, analiza datelor, elaborarea de rapoarte și lucrări științifice), redactarea de rapoarte de 
cercetare, publicarea de articole de specialitate, participarea la analiza datelor cantitative şi calitative, 
participarea în cercetări de teren (elaborarea de metodologii de cercetare, culegere de date, analiza 
datelor, elaborarea rapoartelor de cercetare), participarea la elaborarea propunerilor de proiecte de 
cercetare, redactarea de capitole în cărți de specialitate pe baza cercetărilor efectuate, membră în 
echipa de implementare a unor proiecte de cercetare, participarea cu lucrări la manifestări științifice 
naționale și internaționale 
▪ Domenii de interes: vârsta a treia, dezvoltare comunitară, politici sociale, administrație publică, 

economie socială, acțiune colectivă, calitatea vieții, servicii sociale, evaluare proiecte/programe 
sociale   

 Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare socială  
  

Iulie 2010 – aprilie 2017 Cercetător științific gr. III  
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie nr. 13-15, Bucureşti, sector 5 

▪ Participarea la direcția de cercetare  Diagnoza calităţii vieţii (coordonarea terenului cercetării 
naţionale, analiza datelor, elaborarea de rapoarte și lucrări științifice), redactarea de rapoarte de 
cercetare, publicarea de articole de specialitate, participarea la analiza datelor cantitative şi calitative, 
participarea în cercetări de teren (elaborarea de metodologii de cercetare, culegere de date, analiza 
datelor, elaborarea rapoartelor de cercetare), participarea la elaborarea propunerilor de proiecte de 
cercetare, redactarea de capitole în cărți de specialitate pe baza cercetărilor efectuate, membră în 
echipa de implementare a unor proiecte de cercetare, participarea cu lucrări la manifestări științifice 
naționale și internaționale 
▪ Domenii de interes: dezvoltare comunitară, politici sociale, administrație publică, economie socială, 

acțiune colectivă, calitatea vieții, servicii sociale, evaluare proiecte/programe sociale   

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare socială  
  

Iunie 2008 – iulie 2010 Cercetător științific  
 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie nr. 13-15, Bucureşti, sector 5 
 ▪ Participarea la direcția de cercetare  Diagnoza calităţii vieţii (coordonarea terenului cercetării 

naţionale, analiza datelor, elaborarea de rapoarte și lucrări științifice), redactarea de rapoarte de 
cercetare, publicarea de articole de specialitate, participarea la analiza datelor cantitative şi calitative, 
participarea în cercetări de teren,  redactarea de capitole în cărți de specialitate pe baza cercetărilor 
efectuate, membră în echipa de implementare a unor proiecte de cercetare, participarea cu lucrări la 
manifestări științifice naționale și internaționale 
▪ Domenii de interes: dezvoltare comunitară, politici sociale, administrație publică, economie socială, 

acțiune colectivă, calitatea vieții, servicii sociale, evaluare proiecte/programe sociale 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare socială  
  

Septembrie 2003 – iunie 2008 Asistent cercetare  
 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie nr. 13-15, Bucureşti, sector 5 

mailto:claucaraiman@yahoo.com
mailto:clau.petrescu@gmail.com
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 ▪ Participarea la direcția de cercetare  Diagnoza calităţii vieţii (analiza datelor, elaborarea de rapoarte 
și lucrări științifice), redactarea de rapoarte de cercetare, publicarea de articole de specialitate, 
participarea la analiza datelor cantitative şi calitative, participarea în cercetări de teren,  redactarea 
de capitole în cărți de specialitate pe baza cercetărilor efectuate, membră în echipa de implementare 
a unor proiecte de cercetare, participarea cu lucrări la manifestări științifice naționale și internaționale 
▪ Domenii de interes: dezvoltare comunitară, politici sociale, administrație publică, economie socială, 

acțiune colectivă, calitatea vieții, servicii sociale, evaluare proiecte/programe sociale 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare socială  
  

2005 - prezent Cadru didactic asociat 
Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

 Susținere seminarii pentru următoarele cursuri:  Analiză de politici publice,  Metode și 
tehnici de cercetare socială,  Dezvoltare comunitară, Teorii ale administrației publice, 
Administrație publică 
 Susținere curs: Marketing în sectorul public, Elaborarea proiectelor de dezvoltare, Dezvoltare locală 

și regională 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație 
  

2018 - prezent Cadru didactic asociat 
Universitatea București, Facultatea de Științe Politice 

 Susținere Curs Politici publice 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație 
  

2014- prezent Sociolog colaborator 
Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit 

 Coordonare activitate de cercetare derulată în cadrul asociației: elaborare metodologii de 
cercetare, design instrumente de cercetare, analiză date de cercetare, elaborarea rapoarte 
de analiză 
 Participare activitate de diseminare a rezultatelor cercetării 

Tipul sau sectorul de activitate  Sector non-guvernamental 

Iunie 2014 – septembrie 2015 Post-doctorat  - Tema tezei „Acțiune colectivă și rolul ei în creșterea 
calității vieții comunităților rurale” 

Nivelul 8  

Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții  

▪ Sociologie  
  

Octombrie 2005 – Septembrie 
2009 

Doctorat  - Tema tezei „Participare publică și dezvoltare locală” Nivelul 8 

 Doctorat  - Tema tezei „Participare publică și dezvoltare locală”Universitatea din București, Facultatea 
de Sociologie și Asistență Socială  

 ▪ Sociologie  
  
Octombrie 2003 – februarie 2005 Master  Politici sociale ale dezvoltării – management strategic Nivelul 7  

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  

▪ Politici sociale, dezvoltare socială, planificare strategică, indicatori sociali 
  

Octombrie 1999 – iunie 2003 Licență Nivelul 6  

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  

▪ Metode şi tehnici de cercetare socială, analiza de politici publice, politici sociale, sociologie generală, 
măsurare socială, statistică socială 
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Cursuri de specializare  

Perioada 13 – 24 August 2012 
Curs Cross-National Comparative Surveys, GESIS Summer School in Survey Methodology 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences, Cologne, Germany 

  
Perioada 16 ianuarie – 5 februarie 2011, 11 - 17 aprilie 2011 

Curs Economie socială 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE – Italia) 

  
Perioada 21 iunie – 9 iulie 2010 

Curs Jean Monnet Summer School on Social Integration and the Romany Minority in Europe 
Today: Linking Policy and Research to Work against Poverty, Discrimination and Ethnic 
Conflict 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Central European University, Summer University 

  
Perioada Octombrie – decembrie 2007 

Curs Analiza de politici publice. Campanii de advocacy 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

  
Perioada 5-11 decembrie 2005 

Curs Participatory Planning Training of Facilitators 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
GTZ – Deutsche Gesellschaft fur Tecnische Zusammenarbeit GmbH 

Experiență profesională 
Proiecte 

 

Perioada Iulie 2018 – septembrie 2019 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator activitate cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect  ” Îmbunătățirea Cadrului Juridic privind finanțarea publică a Organizațiilor 
Neguvernamentale” – design metodologie de cercetare, elaborare instrumente de 
cercetare (chestionar on-line ONG, ghid de interviu APL, Ghid interviu APC, ghid de 
interviu ONG, focus grupuri), culegere date calitative, analiză date cantitative și calitative, 
realizare raport cercetare, diseminare raport 
Participare la elaborarea propunerii de politică publică privind finanțarea publică a 
activităților non-profit 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Iulie 2018 – decembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Expert cercetare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect  ”Promovarea contractelor rezervate de achiziții” – design metodologie de 

cercetare, elaborare instrumente de cercetare (chestionar on-line ONG, ghid de interviu 
DGASPC, ghid de interviu ONG), culegere date calitative, analiză date cantitative și 
calitative, realizare raport cercetare 

  
Septembrie 1994 – iunie 1999 Bacalaureat 

 Liceul Pedagogic Ploiești  
 ▪ Metode şi tehnici de predare, pedagogie, psihologie, psihologia copilului 
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Numele şi adresa angajatorului Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Iulie 2018 – decembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Expert cercetare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect  ”Impactul reformei fiscale și sociale asupra Serviciilor Sociale” – design 

metodologie de cercetare, elaborare instrumente de cercetare (chestionar on-line 
DGASPC, chestionar on-line SPAS, chestionar on-line ONG, ghid de interviu DGASPC, 
ghid de interviu ONG), culegere date calitative, analiză date, realizare raport cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Mai 2018 – august 2018 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect  ”Amprenta socială și economică a Asociației SOS Satele Copiilor România” – 

coordonare echipă de cercetare, coordonare analiză și realizare raport, design 
metodologie de cercetare, culegere date, analiză date 

Numele şi adresa angajatorului SOS Satele Copiilor România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Martie 2018 – mai 2018 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect 
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea studiului „Bunăstarea copilului din mediul rural – 2018” – realizare baze de 

date (adulți, copii, teste copii), etichetare baze de date, analiză date cantitative, 
coordonare elaborare raport 

Numele şi adresa angajatorului World Vision România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada August 2016 – martie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect  ”Social inclusion through the provision of integrated community services at 

community level”– Mid-Term Review  of the project – coordonare echipă de cercetare, 
coordonare analiză și realizare raport, design metodologie de cercetare, culegere date, 
analiză date 

Numele şi adresa angajatorului UNICEF 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Mai 2016 – decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare Raport de Politică Publică privind Starea Sistemului de Învățământ Tehnic și 

Profesional din România – coordonare echipă de cercetare, coordonare analiză și 
realizare raport de politică politică, design metodologie de cercetare, culegere date, 
analiză date 

Numele şi adresa angajatorului Graffitti BBDO pentru OMV Petrom 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada August 2016 – octombrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect ”Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de 
protecţia copilului”  
Scop: Elaborarea a două metodologii de lucru pentru specialiștii care lucrează cu tinerii în 
mediul rural și, respectiv, tinerii din sistemul de protecția copilului pentru îmbunătățirea 
capacitatii acestora de a oferi servicii de calitate pentru facilitarea integrării socio- 
profesionale a tinerilor din categoriile dezavantajate 
Responsabilități – participare la realizare metodologie de cercetare, culegere de date, 
analiză date, elaborare metodologie de lucru 

Numele şi adresa angajatorului Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada August 2016 – octombrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect ”Sănătatea orală în România” – realizare raport de politică publică  

Responsabilități – realizare metodologie de cercetare, culegere de date, analiză date, 
elaborare raport de politică publică 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Monitorizare a Politicilor Publice pentru GSK Consumer Healthcare 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Februarie 2016 – aprilie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert politici publice 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectului ”Rolul organizațiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor - 

Investiţie comună în calitate” - analiză date întâlniri regionale, participare la elaborare 
policy brief pe tema ”Serviciile sociale de îngrijire alternativă a copiilor” 

Numele şi adresa angajatorului Centrul pentru Legislație Non-profit 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Iunie 2015 – aprilie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert cercetare și elaborare politici publice 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie culegere date, analiză date, participare elaborare raport proiect 

”Vârsta a treia – o prioritate pe agenda publică” 
Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

  
Perioada Iulie 2015 – martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert politici publice 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie culegere date, analiză date, participare elaborare raport proiect ” 

Îmbunătățirea cadrului legal privind organizarea și funcționarea organizațiilor 
neguvernamentale în România” 

Numele şi adresa angajatorului Centrul pentru Legislație Non-profit 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Iunie 2015 – noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert dimensiune socială 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie culegere date, analiză date, participare elaborare raport 

”Actualizarea documentelor strategice pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, 2014-2020” 
Numele şi adresa angajatorului SC Urbasofia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 
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Perioada Noiembrie 2014 – septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert coordonator studiu-cercetare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect ”Experientă pentru eficiență- Parteneriat regional pentru servicii 

ocupaționale de calitate” 
Parteneri: Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala – CEDS, Primăria 
Municipiul Alba Iulia, Urbasofia, ERFAP LAZIO (Italia) 
Elaborare metodologie culegere date, analiză date, participare elaborare „Atlase sociale” 

Numele şi adresa angajatorului SC Urbasofia 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Consultanță 

  
Perioada Aprilie 2014 – mai 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert incluziune socială 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect – Incluziv pe piața muncii 

Elaborare metodologie culegere date, culegere date calitative (interviuri, moderare focus 
grup - 2)analiză date proiect ”Incluziv pentru piața muncii” 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Catalactica, filiala Teleorman 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Septembrie 2014 – noiembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert elaborare studiu (raport diagnostic) privind situaţia existentă şi potenţialul de dezvoltare în 
comuna Hurezani, judeţul Gorj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie culegere date, analiză date  
Numele şi adresa angajatorului Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada August 2013 – martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert pentru actualizarea Planului Urbanistic Zonal – zona protejată Cetatea Alba Iulia 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie culegere date, analiză date, participare elaborare strategie 

dezvoltare zona Cetate, Alba Iulia (PUZ) 
Numele şi adresa angajatorului SC Urbaplan 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

  
Perioada Decembrie 2011 – aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe componenta bune practici în economie socială 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect „Economia socială – o soluție pentru dezvoltarea comunităților de romi din 

România”, elaborare ”Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru 
comunitățile de romi” 

Numele şi adresa angajatorului Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Dezvoltare internațională 

  
Perioada Aprilie 2010 – iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert A – proiect ”Sociolog pe piața muncii” 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie, analiză date, redactare rapoarte de cercetare, susținere modul 

training metodologie de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 
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Perioada Septembrie 2010 – august 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert ercetare, coordonator – proiect ”Prometeus – promovarea economiei sociale în 
România prin cercetare, educație și formare profesională la standarde europene”  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect ”Prometeus – promovarea economiei sociale în România prin cercetare, 
educație și formare profesională la standarde europene” 
Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Institutul de 
Cercetare a Calității Vieții (ICCV), Universitate din București (UB), Centrul Național 
de Pregătire în Statistică (CNPS) și European Research Institute on Cooperative 
and Social Enterprises – University of Trento (EURICSE). 
Coordonare activități proiect pentru partenerul ICCV, elaborare metodologie, culegere 
date (interviuri în profunzime, moderare focus grupuri - 3), analiză date cantitative și 
calitative, redactare rapoarte de cercetare, redactare articole de specialitate, participare 
conferințe internaționale. Elaborare studii privind ”Cooperația în România”, ”Formele 
asociative ale agricultorilor și proprietarilor de păduri și rolul lor în dezvoltarea locală”, 
”Economia socială și dezvoltarea locală” 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare 

  
Perioada octombrie - noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător – proiect  ”ROMANO CHER Casa Romilor” 
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea unui studiu de caz cu privire la activităţile economice tradiţionale ale minorităţii 

rome  - Culegere date cercetare calitativă; elaborare studiu de caz Lungani, Iași; 
redactare raport comunitate de romi  

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru recuperare, integrare şi promovare socială ECHOSOC 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Mai - august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător – proiect  SOROS ”Diagnoza Factorilor care influenteaza nivelul de ocupare la 
populatía de romi din România” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie de cercetare cantitativă; culegere date cercetare calitativă 
(interviuri în profunzime); analiză date statistice; redactare raport comunitate de romi  

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare 

  
Perioada Noiembrie  2010 – iunie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Consultant elaborare strategie pentru dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul 
București – proiect ”Working togheter for better life of vulnerable people” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analize date pentru elaborarea strategiei, participare grupuri de lucru, elaborarea 
propuneri de dezvoltare a serviciilor sociale, evaluarea de impact a serviciilor sociale 
existente 

Numele şi adresa angajatorului Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Mai - iulie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant cercetare – proiect ”Working togheter for better life of vulnerable people” 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologie de cercetare a nevoii de servicii sociale pentru DGASMB  

Numele şi adresa angajatorului Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 
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Perioada Ianuarie - iulie 2010 
Funcţia sau postul ocupat   Expert  – proiect ”Ghid metodologic pentru proiect urban integrat - Proiect Pilot" 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltare metodologie pentru dimensiunea socială a proiectului urban integrat, testarea 
metodologiei, culegerea de date pentru testarea metodologiei (moderare focus grupuri cu 
reprezentanti ai mediului de afaceri – 1, membrii ai comunității – 2, instituții publice – 1, 
societății civile – 1; interviuri în profunzime) 

Numele şi adresa angajatorului Lattanzio e Associati 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Consultanță 

  
Perioada Mai - iulie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant  – proiect ”Elaborarea Cadrului Regional Strategic de Referinta (Master Plan 
Regional –   MPR) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est" 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă tehnică şi consultanţă 
Numele şi adresa angajatorului Lattanzio e Associati 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

  
Perioada Noiembrie - decembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Formator – proiect ”Working togheter for better life of vulnerable people” 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare manual de training și susținere curs ”Planificare strategică” 

Numele şi adresa angajatorului Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Iunie – septembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant cercetare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea implementării programului ”Cornul și laptele” și analiza oportunității introducerii 

unui program de tip ”Școală după școală” (elaborarea metodologiei de evaluare, 
coordonare culegere date, moderare focus grupuri părinți – 4, analiză date, redactare 
raport de evaluare) 

Numele şi adresa angajatorului World Vision România – str. Rotaşului, Bucureşti, sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Septembrie 2009 – august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert – proiect ”Instrumente inovatoarea în formarea profesională pentru creșterea 
adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare metodologii de cercetare, coordonare activități de culegere de date, analiză 
date 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
cercetare 

  
Perioada Octombrie - noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Consultant evaluare – proiectul „Copiii României” 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea de impact a proiectului Copiii României (elaborarea metodologiei de evaluare, 

coordonare culegere date, analiză date, redactare raport de evaluare, moderare focus 
grupuri beneficiari - 4) 

Numele şi adresa angajatorului World Vision România – str. Rotaşului, Bucureşti, sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 
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Perioada Septembrie - noiembrie 2009 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător proiect Strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor: vocea 

comunităţilor 
Activităţi şi responsabilităţi principale Moderarea de focus-grupuri în comunităţi roma (3), culegere de date prin interviu, 

realizare raport cercetare Călărași 
Numele şi adresa angajatorului Catalactica 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada Iunie 2009 

Funcţia sau postul ocupat cercetător 
Activităţi şi responsabilităţi principale Moderarea de focus-grupuri în comunităţi roma (2) în cadrul cercetării „Viaţa de cuplu în 

comunităţile roma” 
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru o Societate Deschisă, str. Căderea Bastiliei, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada Februarie - aprilie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea procesului de planificare strategică planificativă, elaborarea instrumentelor 

de cercetare cantitativă şi calitativă, analiza datelor cantitative şi calitative, moderarea 
dezbaterilor finale şi redesign-ul proiectului de dezvoltare comunitară din ADP Ialomiţa 

Numele şi adresa angajatorului World Vision România – str. Rotaşului, Bucureşti, sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Martie – aprilie 2009 

Funcţia sau postul ocupat cercetător 
Activităţi şi responsabilităţi principale Nume proiect: “Ex post evaluation of the 2000-2006 ESF support to the Open Method of 

Coordination in Social Protection and Social Inclusion” 
Beneficiar: European Commision, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
DG 
Parteneri: Istituto per la Ricerca Sociale (coordonator al consortiului) , Tavistock Institute, 
The Research Institute for Quality Life, The Finnish Rehabilitation Foundation. 
Atribuţii: Elaborarea fişelor de evaluare pentru Slovenia şi Slovacia 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie nr. 13-15, Bucureşti, sector 5 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare socială 

  
Perioada Octombrie – noiembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Baseline assesment – Constanta Area Development Program: elaborare instrumente de 

masurare, moderare focus grupuri (4), analiza datelor si redactarea raportului final. 
Numele şi adresa angajatorului World Vision România – str. Rotaşului, Bucureşti, sector 1, ADP Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada Septembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare instrumente, moderare focus-grup si redactare raport pe tema “Analiza 

implicarii ONG-urilor in monitorizarea fondurilor structurale si in Comitetele de 
monitorizare ale POS-urilor” 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 2K 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada Mai-iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare de nevoi pentru programul de dezvoltare comunitara derulat in 12 comunitati din 

judetul Ialomita: elaborarea instrumentelor de evaluare, moderarea focus-grupurilor (12), 
design baza de date, analiza datelor si redactarea raportului final. 

Numele şi adresa angajatorului World Vision România – str. Rotaşului, Bucureşti, sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Ianuarie-martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare proiect de dezvoltare comunitara, pentru romi – comunitatea Baltesti. 

Responsabilitati: culegerea datelor si redactarea raportului de comunitate. 
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru o Societate Deschisă, str. Căderea Bastiliei 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada Noiembrie – decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea programului de dezvoltare comunitara derulat in 12 comunitati din judetul 

Ialomita: elaborarea instrumentelor de evaluare, moderarea focus-grupurilor (12), design 
baza de date, analiza datelor si redactarea raportului final. 

Numele şi adresa angajatorului World Vision România – str. Rotaşului, Bucureşti, sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Martie 2007 – martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectul “Improving the Fight Against Corruption – Public Awareness Campaign” - 

Campanie naţională anti-corupţie este finanţat de Uniunea Europeană, prin programul 
PHARE 2004, iar implementarea lui a fost realizată prin consultanţa asigurată de 
consorţiul Ramboll Manangement, Transparency International Romania, Fundaţia 
Concept şi Agenţia de publicitate CAP. Beneficiar: Ministerul Justitiei. 
Elaborarea metodologiei, instrumentelor şi analiza datelor cercetării asupra corupţiei în 
România. Evaluarea impactului campaniei anti-corupţie în rândul populaţiei din România. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Concept 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Martie – mai 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant pentru proiectul. Advocacy for improved and enhanced governmental funding 

mechanisms to support NGOs. Analiza datelor pentru raportul: “Diagnoza mecanismelor 
guvernamentale de finanţare a ONG-urilor în România”. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 2K 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Februarie – noiembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Diseminarea studiului « Locul si rolul organizatiilor neguvernamentale in furnizarea de 
servicii sociale » în cadrul proiectului « Strenghtening NGOs capacities for advocacy 
campaigns ».  
Elaborarea rapoartelor de politica publica: “Locul şi rolul ONG-urilor pe piaţa de servicii 
sociale în România” şi „Mecanism de contractare socială în România ”. Elaborarea 
instrumentelor de cercetare şi analiza datelor cantitative şi calitative. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 2K 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Mai – iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectul  “Comportamentul caritabil al românilor” - moderarea de focus group-uri (2). 

Numele şi adresa angajatorului Unicef 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Octombrie – decembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Expert 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea rezultatelor proiectului « Capacity buiding for local economic development ». 

Elaborarea instrumentelor de cercetare, analiza datelor şi elaborarea raportului de 
evaluare.  

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltarea Locală 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Septembrie – octombrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 
Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea activităţii Unităţilor de politică publică în cadrul proiectului « Creşterea 

capacităţii unităţilor de politică publică de a elabora şi evalua politici publice ». elaborarea 
instrumentelor de cercetare şi analiza datelor. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială -  Centru pentru Studierea Structurii şi 
Proceselor Sociale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie-cercetare 

  
Perioada Septembrie – decembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea studiului « Locul si rolul organizatiilor neguvernamentale in furnizarea de 

servicii socialel » în cadrul proiectului « Strenghtening NGOs capacities for advocacy 
campaigns ». Design instrumente de cercetare, analiza datelor şi redactarea raportului. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

  
Perioada Iunie – octombrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiect : Participarea publică în România – elaborarea instrumentelor de teren, culegerea 

datelor, analiza datelor cantitative şi calitative.  
Numele şi adresa angajatorului National Institute for Democracy/CERE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

  
Perioada Decembrie 2003 – decembrie 2004 



   Curriculum Vitae   Claudia Petrescu  

  Pagina 12 / 18  

Funcţia sau postul ocupat Asistent de proiect 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectul Phare « Evaluarea participativa a practicii contractarii sociale in Romania » - 

coordonarea cercetării de teren, organizarea focus-group-urilor, elaborarea materialelor 
de training pe tema « Evaluarea politicilor publice » ; lector la sesiunile de training pe 
tema « Evaluarea în analiza de politici publice » ; redactarea de articole pe tema evaluării 
şi subvenţionării de servicii sociale ; realizarea raportului de cercetare de teren ; 
elaborarea instrumentelor de cercetare ; co-autor al raportului final. 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Sociologilor din România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ONG 

 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 
 

 

 

 
 
 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2  C2  C2  C2 C1 
Spaniolă C1  C1  B1  B1  B1  

Franceză B1 B1 A2 A2 A2 
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de coordonator de proiect, cadru 
didactic, trainer 
▪ comunicare în echipă 
▪ bune competențe de comunicare a rezultatelor cercetării dobândite prin participarea la diferite 

manifestări științifice 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (am coordonat echipe de peste 10 persoane) 
▪ construirea echipelor de proiect 
▪ lucrul în echipă (am coordonat echipe în diverse proiecte și am participat ca membru în cadrul unor 

echipe de implementare) 
▪ focalizare pe rezultate 
▪ rezolvarea de probleme 
▪ managementul schimbării 
▪ managementul stressului 
▪ organizare de evenimente 
▪ capacitate de analiză și sinteză a informației 
 capacitate de concentrare, atentie distributiva 
 spirit organizatoric, gandire logica, structurata 
 capacitate de decizie bazata pe reactii rapide de raspuns la  intrebari/solicitari  
▪ creativitate, imaginatie,intuitie 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a metodologiilor de cercetare (în prezent fiind în echipa de cercetare a calității 
vieții în România) 
▪ o bună cunoaștere a pachetelor de analiză statistică a datelor de cercetare (SPSS, R) 
▪ o bună cunoaștere a analizei datelor de cercetare și a elaborării rapoartelor de cercetare socială 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
▪ o bună cunoaștere a SPSS, R 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Publicaţii 
 

Cărţi de autor 
Petrescu Claudia, 2012, Guideliness for good practices on setting-up social enterprises for roma communities, UNDP, ISBN: 978-
973-0-12554-2,  http://www.undp.ro/libraries/projects/Ghid_UNDP_EN.pdf 
 
Cărţi publicate în calitate de coautor 
Petrescu, Claudia, Arnăutu, Mariana, Constantin, Andreea, Stănilă, Gabriel, 2011, Școala, inima comunității. Soluții socio-
educaționale pentru sprijinirea participării școlare, Cluj Napoca: RISOPRINT, ISBN: 978-973-53-0605-2,  
http://www.worldvision.ro/_downloads/allgemein/Raport_Scoala-inima-comunitatii_2011.pdf 
 
Cărţi coordonate 
• Petrescu, Claudia, (coord.), Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel. (autori). (2018). Bunăstarea copilului din mediul rural 2018. Cluj 

Napoca: Risoprint. p. 212, ISBN: 9789735321994 
• Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, Cooperativele în România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-

46-3791-1,  http://www.polirom.ro/catalog/carte/cooperativele-din-romania-actori-ai-dezvoltarii-socio-economic-5016/ 
• Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere, Iași: Polirom, ISBN: 

978-973-46-3901-4,  http://www.polirom.ro/catalog/carte/organizatiile-colective-ale-proprietarilor-de-terenuri-agricole-si-forestiere-profil-evolutie-
tendint-5060/ 

• Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-3935-9,  
http://www.polirom.ro/catalog/carte/economia-sociala-in-contextul-dezvoltarii-locale--5073/ 

 
Capitole în cărţi 
• Petrescu, Claudia. (2018). Calitatea vieții vârstnicilor, În Mărginean, Ioan și Precupețu, Iuliana (coordonatori), Enciclopedia 

Calităţii Vieţii în România, București: Editura Academiei Române, pp. 330-357. 
• Lambru, Mihaela și Claudia Petrescu , 2017, Romania: Fostering Social Enterprise in a Post-Transitional Context: Caught 

between Social Enterprise Country Models, pp. 109-138, În Kerlin, Janelle A. (ed.), 2017, Shaping Social Enterprise: 
Understanding Institutional Context and Influence, Bingley, UK: Emerald Publishing, ISBN: 978-1-78714-251-0, eISBN: 978-1-
78714-250-3 

• Monica Marin, Adriana Neguț, Claudia Petrescu, Iulian Stănescu, Manuela Sofia Stănculescu,(2018). Creșterea calității 
guvernării în România, în Elena Zamfir și Iuliana Precupețu (coord.), Calitatea vieții între realitate și deziderat, București: Editura 
Academiei Române, pp. 230-247 

• Petrescu Claudia, 2013, ”Importanța rolului cooperativelor în dezvoltarea socio-economică”, în Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, 
Cooperativele în România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-3791-1 

• Petrescu Claudia, Petrescu Ionuț, 2013, ”Cooperativele - actori ai dezvoltării”, în Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, Cooperativele 
în România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-3791-1 

• Petrescu Claudia, 2013, ”Diagnoza situației actuale și a tendințelor din ultimii zece ani”, în Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, 
Cooperativele în România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-3791-1 

• Petrescu Claudia, Stănilă Gabriel, 2013, ”Anchetă sociologică asupra cooperativelor de consum și meșteșugărești”, în Petrescu, 
Claudia, (coord.), 2013, Cooperativele în România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-3791-
1 

• Petrescu Claudia, 2013, ”Introducere către o mai bună cunoaștere a rolului entităților de economie socială în procesul de 
dezvoltare locală”, în Petrescu, Claudia, (coord.), 2013, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Iași: Polirom, ISBN: 978-
973-46-3935-9 

• Petrescu, Claudia, 2012, ”Intrarea pe piața muncii”, în Lambru, Mihaela (coord.), Sociolog pe piața muncii, Iași: Institutul 
European, ISBN 978-973-611-861-6 

• Preoteasa, Ana Maria, Cace, Sorin, Duminică, Gelu, (coord), Ionescu, Mariea, Ivasiuc, Ana, Gheorghe, Carmen, Neagu, 
Gabriela, Petrescu, Claudia, Arpinte, Daniel, Preotesi, Mihnea, Băican, Eugen, (coautori), 2009, Strategia naţională de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor: vocea comunităţilor, Bucureşti: Expert, , ISBN 978-973-618-215-0 

• Sorin Cace, Daniel Arpinte,  (coordonatori),  Filip Alexandru, Cosmin Briciu, Flavius Mihalache, Gabriela Neagu, Adriana Negut, 
Anita Preotesei, Mihnea Preotesi, Claudia Petrescu, Iulian Stanescu, Cristina Tomescu, Marian Vasile (autori), 2010, Economia 
sociala in România, Bucureşti: Expert, ISBN: 978-973-618-244-4 

• Petrescu Claudia, Neagu Gabriela, Popescu Raluca, Preotesii Mihanea, Stănilă Gabriel, Duminică Gelu, 2010, ”Ocuparea în 
comunitățile de romi. Studiu calitativ” în Cace, Sorin; Preoteasa, Ana-Maria;  Tomescu, Cristina; Stănescu Simona (coordonatori), 
Legal si egal pe piata muncii pentru comunitatile de romi. Diagnoza factorilor care influenteaza nivelul de ocupare la populatía de 
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romi din România,  București: Expert, ISBN: 978-973-618-246-4 
• Petrescu, Claudia, 2008, ”Câştigători şi perdanţi în perioada de tranziţie”, în Mărginean, Ioan, Precupeţu, Iuliana (coord), 

Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale, București: Expert, ISBN: 978-973-618-184-9; 978-
973-159-042-4 

• Petrescu, Claudia, 2008, ”Politici sociale pentru grupurile defavorizate de schimbările socio-economice ale perioadei de tranziţie”, 
în Mărginean, Ioan, Precupeţu, Iuliana (coord), Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale, 
București: Expert, ISBN: 978-973-618-184-9; 978-973-159-042-4 

• Petrescu, Claudia, 2008, ”Romii ursari din Bălţeşti”, în Voicu, Mălina, Tufiş, D. Claudiu (coord), Romii – poveşti de viaţă, 
București: Fundaţia Soros România, ISBN: 978-973-0-05611-2  

• Petrescu, Claudia, 2007, ”Parteneriat public-privat”, în Zamfir, Cătălin, Stănescu, Simona (coord), Enciclopedia Dezvoltării 
sociale, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-0702-0  

• Petrescu, Claudia, 2007, ”Studiu de caz. Comunitatea de romi din Bălţeşti”, în Voicu, Mălina (coord), Nevoi şi resurse în 
comunităţile de romi, Bucureşti: Fundaţia Soros, ISBN: 978-973-7714-39-8 

• Petrescu, Claudia, Preotesei, Mihnea, 2006, ”Tomşani , un sat al contrastelor”, în Voicu, Mălina, Voicu, Bogdan, Satul românesc 
în drum spre Europa, Iași: Polirom, ISBN: 978-973-46-0531-6 

• Petrescu, Claudia, 2004, ”Evaluarea, componentă de bază a analizei de politică publică şi a programelor sociale”, în Lambru, 
Mihaela, Mărginean, Ioan, « Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale”, București: Ziua, ISBN: 973-7712-11-0 

 
 

 
Articole în revistele internaționale ISI 
• Lambru, Mihaela, Petrescu, Claudia, (2014). Surviving the crisis: Worker cooperatives in Romania. Organization, 21(5), 

pp. 730–745 
 
Articole în revistele din țară indexate în baze de jurnale 
• Petrescu, Claudia, Neguț, Adriana. (2018). Social Economy in Romania – from concept to practice. Calitatea vieții, nr. 4, pp. 22 
• Petrescu, Claudia, Adriana Neguț (2016). Modele de organizare și funcționare a învățământului profesional și tehnic din România, 

Calitatea Vieții,  XXVII(4), pp. 304-323 
• Lambru, Mihaela, Claudia Petrescu (2016). Bottom-up social enterprises in Romania. Case study – Retirees’ Mutual Aid Association, 

International Review of Sociology, 26 (2), pp. 247-261 
• Monica Marin, Adriana Neguț, Claudia Petrescu, Manuela Sofia Stănculescu, Iulian Stănescu (2015). Obiective de dezvoltare privind 

creșterea calității guvernării – România 2015-2035,  Calitatea vieții, 4, p. 375-398 
• Petrescu, Claudia. (2015). Association and Cooperation in Romanian Rural Areas – the LEADER experience, Journal of Community 

Positive Practices, nr. 2/2015, p. 28-42, http://www.jppc.ro/reviste/JCPP%20Nr.%202%202015/articole/art03.pdf 
• Petrescu, Claudia. (2014). Surviving The Crisis Through Collective Organizations In Rural Romania, Revista Calitatea vieții, nr. 4/2014, p. 

355-365, http://www.revistacalitateavietii.ro/2014/CV-4-2014/05.pdf 
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