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Septembrie 2005 - prezent Cercetător principal 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română 

Incluziune socială                Sărăcie     
Locuire                                   Dezvoltare socială 
Politici sociale                      Grupuri vulnerabile 
Drepturile copilului            Evaluare 
Cercetare 

Octombrie 2006 – Iunie 2008 Asistent de curs  

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București 

• Cursuri de nivel de facultate: Sociologie aplicată, Paradigmele gândirii sociologice  

• Cursuri master: Probleme sociale și dezvoltare socială 
Învățământ  

Octombrie 2002 – August 2005 Expert 

Comisia Anti-sărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale, Guvernul României 

• Coordonare a sistemului de monitorizare și evaluare a sărăciei și excluziunii sociale: măsurarea sărăciei, 
elaborarea rapoartelor de monitorizare a dinamicii sărăciei, elaborarea sistemului național de indicatori de 
incluziune socială,  

• Participare la elaborarea strategiilor: Raportul asupra Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului, Memorandumul 
Comun de Incluziune Socială , Planul Național de Acțiune pentru Combaterea Sărăciei (NAPincl) 

 Administrație publică  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
  

 

2014-2015 

 
Postdoctorat 

 

ISCED 8 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română  

▪ Evaluarea politicilor anti-sărăcie în România în ultimele două decenii – elemente pentru  
o teorie a evaluării politicilor sociale 

2003-2011 Doctorat ISCED 7 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București 
2003-2009 

Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România 
2009-2011 

▪ Probleme sociale și dezvoltare socială – rolul evaluării 

2001-2003 Masterat ISCED 7 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București 

▪ Social Policy, Social Development 

    1995 - 2000 Licență ISCED 6 

 Universitatea Spiru Haret,  Facultea de Filozofie                    

▪ Filozofie 

2002-2005 

 

Cursuri de pregătire continuă  ISCED 5 

University of East Anglia, Norwich, UK, the Overseas Development Group, 
Reprezentanța Băncii Mondiale în România,  
Departamentul pentru Dezvoltare Internațională, Governul Marii Britanii 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania,  
Tematica: Măsurarea și analiza sărăciei, livelihoods: perspective și abordări; policiti anti-sărăcie;  
monitorizare și evaluare; statistică socială 
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Limba maternă Romană 

                                Alte limbi ÎNȚELEGERE VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire Participare la conversație  Discurs verbal   

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Franceză B2 B2 B1 B1 B1 

                                                                                              Cadrul lingvistic comun european de referință:  A1/2: Utilizator de bază - B1/2: Utilizator independent - C1/2 Utilizator expert 

COMPETENȚE PROFESIONALE  Coordonare de proiecte de cercetare şi evaluare, coordonarea activităţii de culegere a datelor de teren; 
experiență în analize sociale și proiecte de cercetare; expertiză în implementarea și măsurarea rezultatelor 
programelor  anti-sărăcie, expertiză privind evaluarea diferitelor programe, transferuri și activitatea 
organizațiilor, experiență în lucrul în echipe de cercetare, expertiză în domeniul administrației publice centrale 
și locale, elaborarea de strategii, monitorizare și evaluare; experiență de consultant pentru organizații 
internaționale, instituții publice și ONG-uri 

Abilități de operare a computerului ▪ Microsoft Office™, SPSS, alte tipuri de software statistic 

Proiecte de cercetare /studii  

2017 

• UNICEF România, Evaluarea nevoilor de dezvoltare a capacității Consiliului Național al Elevilor din România  

• FEANTSA, expert național în cadrul studiului Fenomenul persoanelor fără adăpost în Europa  

• UNICEF România, team leader, Evaluarea situației femeilor și copiilor în România (studiul care ghidează 
activitatea Fondului în România 2018-2022 

 

2016 

• UNICEF România, Asistență tehnică pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție, monitorizarea Strategiei de protecție și promovare a drepturilor copiiilor 2014 -2020, coordonatorul 
echipei de consultanți, elaborarea primului raport de monitorizare a implementării Planului operațional după 
un an de la adoptare în parteneriat cu experții ANPDC /MMFPSPV 

 

2015 

 

• Banca Mondială, , Expert pe termen scurt, Asistență tehnică pentru  Ministerul Muncii, Familiei, Protecție 
Sociale și Persoanelor Vârstnice în vederea elaborării Strategiei naționale privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei și de promovare a incluziunii sociale pentru perioada 2015-2020, participare cu input de 
cercetare pentru  

• participare la elaborarea sistemului de monitorizare și evaluare  

• ICCV, Academia Română, secretariat tehnic pentru contribuția ICCV la elaborarea proiectului Academiei 
Române pentru o Strategie de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, contribuție la elaborarea sub -
capitolului Analiza situației existente a României în domeniul calității vieții  

 

2014 

• ICCV, Academia Română, studiu privind Investiția în copil ca element-cheie pentru combatarea sărăciei și 
dezvoltarea socială 

• Banca Mondială, Ministerul Muncii, Familiei, Protecție Sociale și Persoanelor Vârstnice, Expert pe termen 
scurt, Asistență tehnică pentru elaborarea Strategiei anti -sărăcie și de promovare a incluziunii sociale 2014-
2020, input pentru diferite secțiuni ale strategiei, participare la elaborarea studiului de fundamentare a 
strategiei, participare la elaborarea strategiei 

 

2013 

• UNICEF România, Ministerul Muncii, Familiei, Protecție Sociale și Persoanelor Vârstnice, Asistență tehnică 
pentru elaborarea Strategiei de protecție și promovare a drepturilor copiiilor 2014 -2020, coordonatorul 
echipei de consultanți, analiză de situație, elaborarea strategiei în parteneriat cu experții ANPDC /MMFPSPV  

• UNICEF România, Ministerul Tineretului și Sportului, Asistență tehnică pentru Consolidarea Strategiei 
Naționale de Tineret 2014-2020, raport de documentare, cercetare de teren, elaborarea Raportului cu 
recomandări privind consolidarea Strategiei 

• Comisia Europeană, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Vârstnicilor, autor al Raportul Românieii 
privind situația sistemului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor pentru procesul de Peer review internațional 
‘Dignity first – priorities in reform of care services’ 

• Warsaw University pentru grupul Solera, autor of the raportului național privind Situația tinerilor din 
Generația Y, ca parte a raportului de Analiză a situației tinerilor europeni  

• ICCV, Evaluarea percepțiilor cercetătorilor ICCV cu privire  la dezvoltarea Institutului și a propriei cariere  
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2012 

• Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (într -un parteneriat mai larg, partener principal 
Grupul pentru Integrare Europeană), Proiect POS DRU, “EVA – Era valorificării antreprenoriatului feminin”, 
Studiul privind antreprenoriatul feminin din Romania si barierele de gen. Identificarea oportunitatilor 
de afaceri si a nevoilor de formare profesională  

 

2011 

• Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, Proiect finantat POS DRU, Expert, Evaluarea impactului 
programului de mediere sanitară, Coordonarea evaluării de impact, interviuri cu autoritătile, cu beneficiarii 
programului de mediere sanitară, anchetă pe bază de chestionar, co -autor al raportului de evaluare 

• WSP Group pentru Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Consultant, elaborarea secțiunii de 
raport cu privire la impactul social al renovării centralei termice a Alum Tulcea SA (ALRO)  

• Fundatia pentru Dezvoltarea Popoarelor, ICCV, (parteneriat cu CJ Dâmbov ita-AJOFM Arad-ICCV-Aslam Italia), 
Proiect finantat POS DRU, Expert, Proiectul “Parteneriat pentru ocupare în mediul rural”, Realizarea anchetei 
pe bază de chestionar, interviuri, cercetare asupra nevoilor de ocupare si ofertei de locuri de muncă la nivelu l 
zonelor-țintă din județele Arad si Dâmbovița, realizarea raportului de cercetare  

• Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-economică Catalactica, parteneriat cu Institutul de cercetare a 
Calității Vieții (ICCV) și Bolt International Consulting – L. Katsikaris – I. Parcharidis O.E, Proiect finantat POS 
DRU, Expert, Proiectul “Integrat – Resurse pentru femeile şi grupurile Roma excluse social”  

 

2010 

• KPMG, Pluriconsult SRL pentru Autoritatea Națională de Coordonare a Instrumentelor Structurale, consultant, 
coordonator al anchetei on-line printre beneficiari, participant la interviuri cu beneficiarii, co -autor al 
raportului Provocări în privința capacității beneficiarilor publici și privați de a implementa proiecte finanțate 
din instrumente structurale 

• Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-economică Catalactica, parteneriat cu Institutul de cercetare a 
Calității Vieții (ICCV) și Bolt International Consulting – L. Katsikaris – I. Parcharidis O.E, Proiect finantat POS 
DRU, Expert, Proiectul „PRO-ACTIV – De la marginal la incluziv”, Elaborarea instrumentelor pentru ancheta pe 
bază de chestionar, coordonarea cercetării într -una din regiunile de dezvoltare, contributie la realizarea 
raportului de cercetare 

• BBI Consulting (SOP HRD funded project), expert, coordination of the survey on the needs for kindergardens in 
Bucharest, elaboration of the report on relevance of opening 5 new kindergardens in Bucharest  

• WSP Group Romania pentru Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, E DP Renewables, Expert, 
Construirea unor ferme eoliene la Cernavoda si Pestera, Evaluarea impactului social, elaborarea planului de 
consultare a factorilor interesati,  elaborarea secțiunii de raport privind impactul social  

• Fundaţia Româno-americană pentru Ministerul Educației (MECTS), Expert, Interviuri cu factorii -cheie, analiză 
de date secundare, redactarea unui raport de cercetare asupra principalilor  finanţatori (inclusiv Guvernul 
României) şi a programelor de suport pentru creşterea corelării dintre s istemul educaţional şi piaţa muncii 

 

2009 

• Pluriconsult SRL pentru Agentia Natională pentru Locuinte, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Expert, 
Evaluarea ex-post a impactului social al fazei I (2001-2006) a programului de locuinte ANL, Coordonarea 
anchetei cu beneficiari ai locuintelor ANL si a anchetei on -line cu reprezentanti ai primăriilor care au 
implementat proiecte finanțate de programul ANL, co -autor al raportului de evaluare 

• Banca Mondială, Consultant, Monitorizarea rapidă a vulnerabilitati  în conditiile crizei economice: trenduri în 
acordarea beneficiilor sociale în regiunea ECA – România, Analiza secundară de date, analiză legislativă, 
elaborarea raportului de monitorizare 

• ICCV, Consorţiu format din Instituto per la Ricerca Sociale  (parte ner coordonator), Institutul Tavistock, ICCV, 
the Rehabilitation Foundation pentru Comisia Europeană, Expert, Evaluarea ex post a convergentei 2007 -2013 
dintre Fondul Social European şi Metoda Deschisă de Coordonare a Politicilor Sociale, Analiza documenta ţiei 
existente în cazul Poloniei (POS DRU și Planul Național Anti -sărăcie), studiu de caz în Cehia – interviuri si 
elaborarea raportului cu studiul de caz 

• BBI Consulting, Fundatia Alternative Sociale pentru Ministerul Justitiei (proiect PHARE), Expert, Evaluarea 
nevoilor lucrătorilor din sistemul de probatiune si nevoilor lucrătorilor din sistemul de asistentă psiho -socială 
din penitenciar, Coordonarea anchetelor on-line asupra nevoilor lucrătorilor, elaborarea raportului de 
evaluare 

• WSP Group Romania pentru Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Primăria Sibiu, Expert social, 
Renovarea străzilor din centrul orașului Sibiu, Evaluarea impactului social, interviuri, elaborarea planului de 
consultare a factorilor interesati,  elaborarea raportului de evaluare 

• WSP Group Romania pentru Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Primăria Sfântu -Gheorghe, 
Expert social, Renovarea străzilor din centrul orasului Sfântu -Gheorghe, Evaluarea impactului social, interviuri, 
elaborarea planu lui de consultare a factorilor interesați, elaborarea raportului de evaluare  
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2008 

• ICCV, Grant al Academiei Române, expert, “Recomandări pentru perioada post -integrare” ca raport final, faza 
a 2-a a Grantului “Evaluarea politicilor de incluziune socială ş i recomandări pentru perioada post-integrării”, 
Analiză a documentatiei si analiză secundară de date, elaborarea raportului  de cercetare  

• BBI Consulting, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Directiile Generale de Asistentă Socială 
(proiect PHARE), Expert, Elaborarea unui capitol privind monitorizarea si evaluarea pe baza indicatorilor sociali 
în cadrul manualului de pregătire pentru reprezentantii autoritătlor locale, Sesiuni de pregătire pentru 
beneficiari 

 

2007 

• Centrul Român pentru Modelare Economică, Institutul Național de Statistică (proiect PHARE), Expert, proiectul 
“Dezvoltarea sistemului statistic” pentru alinierea sistemului statistic românesc la standardele Eurostat, 
Coordonator regional al anchetei pe bază de chestionar, Coordonarea cercetării de teren în judetul Sibiu  

• ILO-IPEC România, Evaluator national, interviuri, analiza documentelor, elaborarea Raportului national de 
evaluare asupra activitătii ILO -IPEC în România 

 

2006 

• ILO – IPEC Romania, Cercetător, Elaborarea design-ului cercetării, colectarea datelor calitative (interviuri cu 
autoritățile centrale și locale), analiză secundarp a datelor, autor al raportului de evaluare Conditional Cash 
Transfers and Child Labour In Romania 

• Fundația pentru o societate deschisă, cercetător, Studiu comunitar într -o comunitate romă din Bicaz, cercetare 
calitativă, co-autor al raportului de cercetare Dezvoltare comunitară integrată, Evaluarea nevoilor și a 
resurselor din 15 comunități Roma 

• UNICEF pentru Guvernul Român iei, Consultant, Analiză secundară de date, elaborarea raportului de cercetare 
Înțelegerea dinamicii sărăciei si a riscurilor de dezvoltare a copiilor din România  

 

2005 

• CNCSIS, Expert, analiză secundară de date, Coautor al raportului Indicatori sociali la nivel teritorial si relevanta 
lor în contextual programelor de dezvoltare locală,  

• BBI Consulting, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, expert Program P hare de dezvoltare 
instituţională în beneficiul, trainer în cadrul cursurilor Servicii Sociale Integrate în Romania, organizate pentru 
reprezentanţii consiliilor judeţene, coautor al manualului de curs  

 

2004 

• Banca Mondială, cercetător, Colectarea datelor,  testarea instrumentelor, co-autor al raportului de fază asupra 
orașului Petroșani în cadrul proiectului Moving Out of Poverty  

• Banca Mondială pentru Guvernul României, expert, Coautor al studiului de fundamentare a sistemului de 
indicatori de indicatori de incluziune socială, adoptat prin HG pentru a fi monitorizat anual  

• Guvernul României și Comisia Europeană, Direcția Generală Ocupare, expert, Coordonator al echipei tehnice 
din partea CASPIS, elaborarea Memorandumului Comun de Incluziune Socia lă 

• Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Coordonator al echipei tehnice din partea 
CASPIS, elaborarea Raportului asupra Obiectelor de Dezvoltare a Mileniului  


