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EXPERIENȚĂ ÎN INVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI ÎN CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

2016 – prezent Cercetător științific gr. III 

Activitate de cercetare științifică – temă de plan ocupare și politici sociale 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română 

 

2015 – 2016  Cercetător științific în sociologie 

Activitate de cercetare științifică – elaborare metodologii de cercetare calitativă (interviuri, focus 

grupuri) și cantitativă (SPSS, ArcGIS); analiză cantitativă și calitativă de conținut în programe de 

cercetare calitativă NVIVO, MAQDA. 

Departamentul de Politici sociale, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul 

Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS, București) 

 

Aprilie – Iulie 2015 – Cercetător postdoctoral  

Excellence scholarship for young researchers 

Titlul proiectului: Critical policy sociology – A heuristic approach in response to evidence-based 

policy 

ICUB- Social Science Division, Universitatea din București 

 

2014 – 2017 – Cercetător asociat 

Titlul proiectului:” Les trajectoires académiques et professionnelles des anciens élèves de l’Ecole 

Doctorale en Sciences Sociales (Bucarest) de la période 1994-2007” 

Centre d’etudes sociologiques et politiques Raymond Aron, EHESS Paris 

 

2011 – prezent Asistent universitar doctor (cadru didactic asociat) 

Organizarea activității didactice in cadrul seminațiilor la specializările sociologie și antropologie, 

corectarea lucrărilor studenților, îndrumare pentru examene, organizarea practicii de specialitate 

la anul II Sociologie și Antropologie, Anul I și II AS (Metodoloigia cercetării sociale, Teorii 

clasice și contemporane în sociologie, Introducere în sociologie, Sociologia organizațiilor 

publice). 

Departamentul de Sociologie și Asistență socială, Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială, Universitatea din București 



 

2012 – 2013 Asistent universitar  

Organizarea activității didactice, pregătirea examenelor, corectarea lucrărilor studenților de la 

specializarea sociologie: Sociologie juridică; Sociologia comunităților urbane și rurale; Sociologia 

integrării europene; Sociologie politică. 

Departamentul de Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi 

Științe ale educației, Universitatea Hyperion București 

 

PARTICIPARE CA MEMBRU ÎN ECHIPE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (Selecţie) 

  

2015- prezent  Cercetător în următoarele proiecte de cercetare științifică (finanțate prin 

Programul Nucleu și Programul Sectorial al ANCSI sau alte forme de finanțare proiecte 

câștigate prin competiție) : 

 

1. Creșterea flexibilității pieței muncii din Romania prin lărgirea si diversificarea modalităților de 

contractualizare a muncii (2016-2017) 

2. Forța de munca din sectorul de activitate economica sănătate si asistența socială: gradul de 

ocupare si adecvare prezent si estimarea evoluției viitoare (2016) 

3. Atitudini și comportamente de gen dominante în România: implicații asupra capacității de 

negociere a echilibrului între viața profesională și viața de familie (2015)  

4. Învățare duală – experiențe ale instruirii la locul de muncă (2015) 

5. Modele de reconfigurare  sistemelor de beneficii sociale și evaluarea impactului asupra reducerii 

sărăciei și distribuției veniturilor (2013-2015) 

6. Eficiența și eficacitatea sistemului de beneficii de asistență socială din România în vederea 

perfecționării și modernizării, prin utilizarea modelului de micro simulare – evaluări și 

monitorizări continue (2013-2015) 

7. Studiu referitor la nivelul salariului minim brut garantat în plată în România prin evaluarea 

efectelor economice și sociale ale aplicării acestuia (2016, Ministerul Muncii, Familiei, 

Vârstinicilor și protecției sociale) 

Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale 

(INCSMPS, București) 

  

2008 – 2011  Cercetător în proiecte de cercetare științifică (finanțate prin UEFISCDI): 

8.„Știință şi societate. Interese şi percepții ale publicului privind cercetarea științifică şi rezultatele 

cercetării (STISOC)”, finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în cadrul 

programului PN II Capacități 2008. Co-autor raport de cercetare (Capitolul despre Stocul de 

cunoaștere științifică) STISOC 2009 „Publicul şi Știința” 

9. „Utilizarea resurselor tehnice şi de comunicare în Universitatea din Bucureşti” realizat în 

colaborare cu Departamentul de calitate al Universităţii din Bucureşti, care s-a finalizat prin 

publicarea unui raport de cercetare pe site-ul Universităţii din Bucureşti. 



10. Colaboratoare în cadrul proiectului de cercetare ”Sociolog pe piața muncii” pentru realizarea 

Centrului de resurse educaționale din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială a 

Universității din București. 

Universitatea din București 

11.„Quality assurance in the Romanian higher education in European context. Development of 

academic quality management at system and institutional level -  ACADEMIS”, (POS DRU 

Program) The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) 

12. “Doctoral Studies in Romania - Organization of the Doctoral Schools”, Work package for the 

Doctoral Diagnose in Romania. Executive Unit for Financing Higher Education, Research, 

Development and Innovation (UEFISCDI) 

 

2009 – 2010 Cercetător în proiecte înternaționale 

13. Asistent de cercetare în cadrul proiectului internațional „The image of the democratic soldier: 

Tensions between the organisation of the armed forces and the principles of democracy in european 

comparison – The case of Romania” coordonat de Peace Research Institute of Frankfurt (PRIF) 

Frankfurt (Germania) 

 

Alte finanțări: 

14. 2017 -Cercetător - consultant “Dezvoltarea Planurilor de privind dezinstituționalizarea 

copiilor separarați de părinți și transferul acestora în comunitate” realizat împreună cu Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Banca Mondială 

15. 2018 – Cercetător în proiectul ”România Rurală”, cercetare calitativă, IRES 

  

GRANTURI DE CERCETARE CÂȘTIGATE PRIN COMPETIȚIE  

2014 – 2017 Coordonator proiect de cercetare ”Les trajectoires académiques et 

professionnelles des anciens élèves de l’Ecole Doctorale en Sciences Sociales (Bucarest) de la 

période 1994-2007” 

- Proiect câștigat prin competiție în cadrul apelului ”Initiative pour le 70e anniversaire de 6e 

section de l’EPHE (2017) « Les sciences sociales au XXIe siècle” organizat de EHESS Paris 

Proiectul este câștigat și coordonat impreună cu asist. dr. Dragos Jipa (UB) 

Beneficiar – Ecole des hautes études en sciences sociales din Paris 

 

BURSE DE CERCETARE  

 

2012-  Bursă de cercetare la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris, 

finanțată de  Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) 

2012 – 2014 Bursă de mobilitate internaţională pentru doctoranzi, finanțată de Centre d’etudes 

sociologiques et politiques „Raymond Aron”- Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 

(EHESS) Paris, Franţa 



2012 –2014 Bursă regională de mobilitate pentru doctoranzi şi tineri cercetători, finanțată de Le 

Conseil Régional île de France  

2015 – Bursă postdoctorală de excelență pentru tineri cercetători finanțată de ICUB – Social 

Science Division -Institutul de cercetări a Universității din București 

2016 – Travel grant – Haverford Institute for Public Sociology 

2017 – Travel grant - programul de cercetare UEFISCDI - MC2017 - Proiecte de mobilitate pentru 

cercetători, PN-III-P1-1.1-MC-2017-1022 în vederea participării la GESIS-Workshop pentru 

CESSDA Data Discovery Training”Working with European Union Labour Force Survey (EU-

LFS)”, Mannheim, Germania, în perioada 27-29 noiembrie 2017, finanțator UEFSCDI. 

2018 –Transnational visiting grant la  HIVA-KU Leuven în Leuven, Belgia, finanțator European 

Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730998. 

  

STAGII DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE ÎN STRĂINĂTATE  

 

Iulie 2013 Stagiu de cercetare și documentare la Bodleian Library (Oxford, Marea Britanie), 

French Research Center (Ecole française d’Oxford), Universitatea din Oxford 

Stagiu finanțat prin programul Aires Culturelles 2013, EHESS Paris  

Februarie 2013; iunie 2013; ianuarie- februarie 2014; iunie-  iulie 2014 - Stagii periodice de 

documentare și cercetare la Ecole des hautes etudes en sciences sociales și Bibliothèque Nationale 

de France (Paris), Programul EHESS – Aide à la mobilité internationale și Le Conseil Régional île 

de France 

Iulie 2015 – Visiting researcher – CESPRA, Ecole des hautes études en sciences sociales Paris 

August 2017 - Visiting researcher – CESPRA, Ecole des hautes études en sciences sociales Paris 

Ianuarie- februarie 2018 – Visiting researcher – HIVA – Institute for Work and Society, KU 

Leuven 

 

 EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

 

2011 – 2015 Doctor în Sociologie (Contract doctoral în cotutelă) 

Titlul lucrării : La sociologie publique – Pertinence et réflexivité de la connaissance sociologique 

Ecole des hautes études en sciences sociales  EHESS  (School for Advanced Studies in Social 

Sciences) Paris, Franța 

 

2010 – 2015 Doctor în Sociologie 

Titlul lucrării : La sociologie publique – Pertinence et réflexivité de la connaissance sociologique 

Universitatea din București, Școala Doctorală de Sociologie 

 

Ianuarie 2012 – iunie 2012 Program de pregătire doctorală avansată în știinţe sociale   (în limba 

franceză) Ecole Doctorale en Sciences Sociales (EDSS), New Bulgare University, 

Universitatea Pedagogică de stat ”Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova 



Universitatea din Bucureşti 

 

2008 – 2010 Diplomă de Master de Cercetare în Sociologie 

Master de Cercetare Sociologică Avansată 

Titlul disertaţiei:  „Sociologia din spaţiul public – Studiu asupra sociologiei publice în România” 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială 

 

2005 – 2008 Diplomă de Licență în Sociologie 

Specializarea Sociologie  

Titlul lucrării de licenţă: „Aspecte sociologice în studiile de securitate” 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

 

2001 – 2005 Diplomă de Bacalaureat 

Filologie –Limba franceză (Bilingv) 

Colegiul Național „Costache Negri” Galați, Romania 

 

CERTIFICATE ÎN FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR ȘI PEDAGOGICĂ  

 

2016 –Certificat de Formator  

Extreme Training of Bucharest  

2010 – Absolventă modul psihopedagogic, Universitatea din București  

 

LIMBI STRĂINE 

Limba maternă :  Română 

Limbi străine cunoscute :  

Limba franceză – Nivel Avansat  

Limba engleză – Nivel profesional  

Limba spaniolă – Nivel începător 

 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE 

 

Asociații profesionale 

Din 2009 – Societatea Sociologilor din Romania 

Din 2011- Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) 

Din 2014 – Editor Platforma DiscourseNET 

Din 2018 – Membru COST Action CA17114 „Transdisciplinary solutions to cross sectoral 

disadvantage in youth” 

Editor reviste/ recenzor 

Colaborator Peer-review (2013) la The Journal of Comparative Research in Anthropology and    

Sociology, Universitatea din București si Revista Inovație socială, ICCV – Academia Română 



Responsabil Biblioteca Virtuală a Școlii Sociologice de la București (2013-2014), FSAS, 

Universitatea din București, Revista Calitatea Vieții (2018) 

Programe de prelucrare a datelor statistice sau provenite din cercetări calitative 

NVIVO (codificare, analiză), MAQDA (procesare date, analiză primară), LEXICO, SPSS, 

AMOS, R 

 

CURSURI ȘI STAGII PROFESIONALE DE SCURTĂ DURATĂ 

 

- Cursuri la Universitatea Europeană de Vară „România – Bulgaria”, organizată de Centrul pentru 

Formare Europeană Nisa, Franţa în parteneriat cu Institutul de Drept European din Sofia, pe tema 

„L’ Europe en tant que communaute de droit : après l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie”, 

Silistra, Bulgaria 25 – 31 iulie 2010. 

- Cursuri școala doctorală cu tema ”Le populisme” la Nouvelle Université Bulgaire, Sofia, 

Bulgaria în perioada 9-16 mai 2011 

-Cursuri de vară Sinaia 2011 cu tema Francofonie instituţională şi diversitate culturală, organizată 

de Universitatea din București, Sinaia, 13-17 iunie 2011 

- Cursuri la școala Doctorală de vară cu tema ”Approches micro dans les sciences sociales”, 

organizată de Școala doctorală în Științe sociale, UB și  Universitatea de Stat Ion Creangă din 

Chișinău, Republica Moldova,  în perioada 4-11 iulie 2011 

- Cursuri la Școala de vară cu tema « Qu-est –ce qu’un document ? » organizată de Școala doctorală 

în Științe sociale, UB și  Universitatea de Stat Ion Creangă din Chișinău, Republica Moldova 

în perioada 1-8 iulie 2013 

- Cursuri la Școala de Vară INTERCO-SSH (International Cooperation in the social sciences and 

Humanities), Frejus, France, în perioada 23-27 iunie 2014 

- Winter School DiscourseNET “Doing research on intellectual, educational and academic 

discourses”, University of Valencia, Spain, Department of Sociology and Social Anthropology, 

Valencia, Spain - 19-25 Ianuarie 2015 

-  Școala in Sociologies of European Education and Higher Education, Misha Center, University 

of Strasbourg, 21-25 Septembrie 2015 

- Cursurile ”Critical usage of Qualitative, Quantitative and Mixed-Method Software in Discourse 

Studies”, Institute of Culture and Society, University of Navarra, Pamplona, Spain, 21-25 

Martie 2016 

- Workshop de formare SERISS/ training course “Sampling, Weighting and Estimation in Survey 

Methodology”, 23-26 Aprilie 2017 la Universitatea din Ljubljana, Facultatea de Științe 

Sociale, Slovenia 

 

 

 

 

 



PREZENTĂRI LA CONFERINȚE (Selecție) 

 

1. Seminarul XII „Democratic control of armed forces in the european security context” în 

cadrulAcademiei Naţională de Apărare din Viena, cu prezentarea„ Romanian civil- military 

relations : theory and practice” - Viena, 11-13 noiembrie 2009 

2. Conferinţa anuală de Cercetare Sociologică şi Asistenţă Socială, organizată de Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială cu prezentarea „Studiului asupra sociologiei publice în 

România” în cadrul secţiunii ştiinţifice „Publicul şi Ştiinţa” - București 28 mai 2010 

3. Conferința internațională Reconstruind socialul. Riscuri si Solidaritati noi cu prezentarea 

“Studiu asupra sociologiei publice in Romania” - Cluj Napoca, 2-4 decembrie 2010  

4. Atelierul de cercetare „Argumente empirice in cercetarea sociala”, Facultatea de Sociologie si 

Asistenta sociala, cu prezentarea „Cum ne imaginăm   sociologie ? Empirismul abstract al 

sociologiei publice.” - 22 martie 2011 

5. Conferința anuală de Cercetare Sociologică și Asistenta sociala, Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială Bucuresti, cu prezentarea „Povestea seminarului de sociologie” mai 2011  

6. Colocviul internaţional « Les sciences sociales et leurs publics » cu prezentarea ”La sociologie 

sans nom – La sociologie publique en Roumanie”, Universitatea A.I Cuza din Iaşi -  Iasi, 22- 

23 septembre 2011 

7. Participare la Atelierul de cercetare «  Întrebări de cercetare în sociologie » cu prezentarea 

«Întrebări pentru o sociologie a sociologiei » Bucureşti, 15 decembrie 2011 

8. Conferinţă internatională « Beyond Globalization » cu prezentarea ”Sociologists about 

sociology. A reflexive analysis about the public status of sociology in the global era” Bucureşti, 

31 mai- 03 iunie 2012 

9. Participare la Colocviul International « Cercetatori sau experti ? Ocupatii si profesii in domeniul 

stintelor sociale » cu prezentarea Les sociologues dans la confrontation avec la public 

sociology. 24-25 mai 2013, Iasi, UAIC 

10. Participare la Conferința internațională ”Towards the Good Society – European Perspectives”  

cu prezentare  How to study a laboratory of sociology ? A research about sociology of science 

and technology » 24-26 octombrie 2013, București, Academia Română, Institutul de cercetare 

a calității vieții în România (ICCV) 

11. Participare la Conferința internațională « Society of the 21st Century. Challenges, trends and 

perspectives” cu prezentarea “An emipirical analysis of professional sociology in France” 9-10 

mai 2014, Iași, Universitatea A.I. Cuza din Iași 

12. Participare la Colocviul international « L’Europe centrale et orientale vingt-cinq ans après la 

chute du Mur de Berlin. Retour sur l’„expérience postcommunisteˮ » cu prezentarea ”Les 

sciences sociales a l’epreuve du postcommunisme » 7 - 8 noiembrie 2014, Bucaresti, 

Universitatea din Buc. 

13. Participare la Winter School DiscourseNET “Doing research on intellectual,educational and 

academic discourses”, University of Valencia, Spain, Department of Sociology and Social 



Anthropology, cu prezentarea ‘Doing institutional ethnography on professional sociology” 19-

25 Ianuarie 2015 

14. Participare la conferința internațională 15 DiscourseNet on “Culture of discourses – Discourses 

of culture” cu prezentarea “Discourses about reflexivity and knowledge society – The role of 

sociologist in changing social reality”, University of Belgrade, Serbia, 19-21 Martie 2015 

15. Participare Conferinţă internaţională Universitatea Lucian Blaga din Sibiu „New societies, old 

minorities, old societies, new minorities?” cu prezentarea”Structural changes and challenges in 

ageing society – The employment growth in the health and social work activity sector” 30 

septembrie- 1 octombrie 2016 

16. Organizator și moderator - sesiune Bilingual Session  „Gender in Discourse Studies/ Discours 

Mediatiques et Genre” în cadrul conferinței internaționale DiscourseNet 19 ”Discourse, 

Knowledge and Practice in Society”, Universitatea din București, 7-8 iulie 2017, București, 

Romania 

17. Participare conferință internațională: Congress Interdisciplinary Discourse Studies: Theory and 

Practice, cu comunicarea ” Critical policy sociology in Romania – the circulation of the 

intellectual discourse of sociologists in the policy process”. University of Warwick (Coventry, 

United Kingdom), 13-15 Septembrie 2017 (prezentare skype). 

18. Participare conferință ” Coopérations universitaires et sciences sociales  Retour d'expériences, 

entre France, Roumanie et Russie”, EHESS Paris, cu prezentarea ”La contribution de l’Ecole 

Doctorale de Bucarest à la transformation des sciences sociales dans la période postcommuniste 

: Circulation des idées intellectuelles entre l’est et l’ouest (1994-2007)”, 13 Aprilie 2018 

19. Industrial Relations in Europe Employment relations in the 21st century: Challenges for theory 

and research in a changing world of work, ” Disguising precariousness through atypical forms 

of work in Romania since the economic crisis”, Leuven, Belgia, 10-12 Septembrie 2018 

(online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


