
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Actualizat în mai 2022 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Alexandrescu, Filip Mihai 

  

Telefon(oane) Mobil: 0727 552 168   

E-mail(uri) filip.alexand@gmail.com, filip.alexand@iccv.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 07.09.1976 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Mai 2022 – mai 2024 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal (Principal Investigator) în proiectul Nomesis - „Noi forme 
spațiale și materiale la periferiile orașelor: Etnografii ale urbanismului 
neoliberal în Estul Europei” (PN-III-P1-1.1-TE-2021-1254) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de elaborare a unui volum cu contribuții internaționale, coordonarea 
colectărea datelor și analiza lor, redactarea rapoartelor și a publicațiilor.  

Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii, Str. 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, cod 
poştal 050718 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

Perioada Septembrie 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific II 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participare la temele de plan „Munca decentă, oportunități și politici de ocupare. Provocări 
ale perioadei Covid-19 asupra diferitelor categorii ocupaționale” și „Calitatea și 
(in)certitudinile ocupării, muncă decentă și politici de ocupare” (coord. Ana Maria Preoteasa, 
CSI) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii, Str. 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, cod 
poştal 050718 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

Perioada Aprilie – septembrie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Consilier gradația 3 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Documentare și analiză de date cu relevanță pentru activitatea de protecție și asistență 
socială, analiză și prezentare vizuală de date demografice. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 
1, București.  
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități de documentare și consiliere în domeniul social 

Perioada Mai 2012 – august 2018 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific III 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Colectarea de date privind ocuparea în perioadă interbelică și participare la dezbateri pe 
tema și pentru volumul “Istoria socială a României, 1918 – 2018”.  
- Analiza unor teme specifice din bazele de date ale proiectului „Publicistică sociologică 
românească din 1944 până în prezent”, de ex. „calitatea vieții“ sau „criza“; 
- Participare la dezbaterile științifice ale ICCV din 
2012/2013/2016/2017/2018 
- Pregătirea și organizarea unei cercetări de teren pentru proiectul „Reconstructing Places, 
Relationships and Memories after Displacement: The Human Story Behind the Bicaz Dam”, 
în colaborare cu doctoranzii Monica Costache (Universitatea din București), Dana Naghi și 
Ionuț Anghel (ICCV). 
- Participare la organizarea conferinței ICCV „Catre o Societate Buna. 
Perspective Europene" 
- Co-autor al unei prezentari la conferinta „Cooperatives as networked associations: the 
strength and decline of cooperatives in Romania” (împreună cu Ionuț Anghel și Simona 
Stănescu). 

Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii, Str. 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, cod 
poştal 050718 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

Perioada Mai 2018 – mai 2020 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal (Principal Investigator) în proiectul Cathartic - „Adaptarea la 
schimbarile climatice din perspectiva justitiei ecologice: cazul comunitatilor de romi din 
Romania” (TE 2016 - PN-III-P1-1.1-TE-2016-2260) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de cercetare, design-ul cercetării și elaborarea instrumentelor, 
colectarea datelor și analiza lor, redactarea rapoartelor și a publicațiilor.  

Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii, Str. 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, cod 
poştal 050718 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

Perioada Iunie 2016 – iunie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător post-doctoral, bursier Marie Curie plus One la Universitatea Ca’ Foscari 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea de propuneri de proiecte de cercetare (European Research Council și Orizont 
2020). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ca’ Foscari, Calle Larga Santa Marta 2137 - 30123 Veneția, 
Italia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică / științele mediului 

Perioada Octombrie 2014 – februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător post-doctoral, bursier Marie Skłodowska-Curie (IEF) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiect individual de cercetare: “Nexsus – Network-based Expert-Stakeholder Framework for 
Sustainable Regeneration”: 
- Proiectarea cercetarii, colectarea datelor (interviuri, focus grup, chestionare pentru 
colectarea datelor de retea in Venetia, Italia) si elaborarea de articole stiintifice.   
- Coordonator pentru lucrarea de licenta a studentei Giulia Gritti (Ca’ Foscari 
Universitatea din Venetia) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ca’ Foscari, Calle Larga Santa Marta 2137 - 30123 Veneția, 
Italia 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică / științele mediului 

Perioada Octombrie 2013 – iulie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător post-doctoral 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiect de cercetare: “Reconstructing Places, Relationships and Memories after 
Displacement: The Human Story Behind the Bicaz Dam.” 
- Proiectarea cercetarii si colectarea datelor (interviuri in profunzime pe Valea Bicaz, 
Romania) 
- Cercetare bibliografica in cadrul unei vizite de studiu la Institute of Social Studies, Haga, 
Olanda. 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Noua Europă, Str. Plantelor Nr. 21, 023971 Bucharest, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică/antropologică 

Perioada August 2011 – iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific (“wissenschaftlicher Mitarbeiter”) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetare sociologică în cadrul echipei de cercetare a proiectului FP7 TIMBRE – Tailored 
Improved of Brownfield Regeneration in Europe. 
- Proiectarea cercetari, colectarea datelor (interviuri, focus groupuri, chestionare) si analiza 
datelor sociologice pentru proiectul de cercetare TIMBRE pentru toate studiile de caz ale 
proiectului: Hunedoara, Romania, Ostrava, Republica Ceha, Szprotawa si Zielona Gora, 
Polonia. 
- Mentinerea legaturii cu partenerii romani ai proiectului Timbre (Agentia Nationala pentru 
Protectia Mediului) 
- Coordonator pentru teza de masterat a studentei Nicoleta Vintila (Ruhr Universität 
Bochum) 

Numele şi adresa angajatorului Department of Urban and Environmental Sociology, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
GmbH,  
Permoserstrasse 15, 04318, Leipzig, Germany 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică în context interdisciplinar 

Perioada Februarie 2008 – aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- cercetator in proiectul de cercetare “PROACTIV- de la marginal la incluziv” si coordonator 
pentru colectarea datelor in proiectul “INTEGRAT - Resurse pentru femeile si grupurile 
Roma excluse social”. 
- Pregătirea şi organizarea bazelor de date pentru proiectul „Publicistică sociologică 
românească din 1944 până în prezent”; 
- Elaborarea bazelor teoretice şi a direcţiilor principale de cercetare pentru un nou domeniu 
de cercetare al Institutului pentru Cercetarea Calităţii Vieţii: inovaţia socială şi modernizarea 
ecologică.  
- Elaborarea şi desfăşurarea unui proiect de cercetare privind consumul ecologic în 
Bucureşti și Minsk, în colaborare cu Prof. Larrisa Titarenko (Universitatea din Minsk) și 
Monica Marin, Manuela Stănculescu (ICCV). Acesta a fost finalizat printr-o publicație în 
revista Sociologie Românească – listată în secțiunea de publicații a CV-ului.  
- Participare activă la conferințele ICCV din februarie 2010 și septembrie 2011. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii, Str. 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, cod 
poştal 050718 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

Perioada Februarie 2010 – aprilie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector invitat in sociologie la Universitatea Bucuresti 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Predarea unui curs pe tema “Problem de Mediu si Riscuri la Dezvoltarii Sociale” in 
parteneriat cu prof. Adrian Dan 
- Predarea materiei de invatamant, organizarea si moderarea dezbaterilor, pregatirea si 
notarea temelor saptamanale si a celei de la sfarsitul semestrului  
- Coordonator al tezei de master a studentului Adrian Dinu (University Bucuresti) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Str. Schitu 
Măgureanu Nr. 9, Sector 5, Bucuresti, Romania  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant universitar 

Perioada Septembrie 2003 – august 2006 și septembrie 2008 – aprilie 2009 
[perioada septembrie 2006 – august 2008 a fost dedicată cercetării de teren pentru lucrarea 
mea de doctorat la Universitatea Toronto, Canada] 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (Teaching assistant) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea şi ţinerea de seminarii, pregătirea şi supravegherea examenelor, corectarea 
lucrărilor şi întâlniri organizate cu studenţii pentru diferite cursuri: teorii sociologice, 
metode de cercetare sociologică, protecția mediului și sustenabilitate, comunităţi 
rurale, sociologia muncii etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Department of Sociology, The University of Toronto, 725 Spadina Ave., Toronto, Ontario, 
M5S 2J4, Canada 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada septembrie 2003 – august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare (Research assistant) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Realizarea de analize statistice descriptive şi inferenţiale utilizând date din recensământul 
populaţiei Canadei (în SPSS) ca etapă preliminară dintr-o cercetare mai amplă; 
- Analiza literaturii de specialitate în domeniul comunităţilor sărace şi a influenţei lor asupra 
dezvoltării copiilor; pregătirea rezultatelor cercetării pentru publicare şi prezentare la 
conferinţe. 

Numele şi adresa angajatorului Department of Sociology, The University of Toronto, 725 Spadina Ave., Toronto, Ontario, 
M5S 2J4, Canada 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

  

Perioada August 2002 – August 2003 

Funcţia sau postul ocupat Expert junior in Guvernul Romaniei/ Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Monitorizarea implementarii Programului Social al Guvernului Romaniei pe perioada 2002 - 
2003; elaborarea si forumularea de propuneri de politici sociale; evaluarea politicilor sociale 
existente in domeniul protectiei sociale si propuneri de ameliorare.   

Numele şi adresa angajatorului Governul Romaniei, Departmentul de Politici Sociale an Ministerul Muncii, Solidaritatii 
Sociale si Familiei, Divizia de Politici pentru Familie, B-dul Magheru nr. 6 – 8, Et. 5, Sector 1.  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Politici Sociale 

  

Educaţie şi formare  

Perioada septembrie 2003 – martie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor (Doctor of Philosophy) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare în domeniile sociologiei mediului şi a sociologiei comunităţilor rurale şi în teorii 
sociologice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Department of Sociology, The University of Toronto, Toronto, Canada 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada septembrie 2000 – iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master (Master of Arts)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de statistică avansată, teorii sociologice, relaţii inter-etnice, sociologia muncii etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Department of Sociology, The University of Western Ontario, London, Canada 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 5 

Perioada octombrie 1995 – iulie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Statistică socială, comunităţi rurale, istoria sociologiei româneşti şi universale etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 5 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba materna  Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C
2 

Utilizator 
experimentat 

Germană  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C
2 

Utilizator 
experimentat 

 Engleză - Test of English as a Foreign Language (computer-based), scor 250 (decembrie 
1998).   
Germană - Deutsches Sprachdiplom Stufe II (octombrie 1995) 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
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Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Granturi și burse individuale 
- Grant TE 2021, UEFISCDI, România (2022 – 2024) 
- Grant TE 2016, UEFISCDI, România (2018 – 2020) 
- Marie Curie plus One, Universitatea Ca’ Foscari, Veneția, Italia (2016 – 
2017) 
- Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development, Comisia Europeană (2014 
– 2016) 
- New Europe College fellowship, New Europe College, Bucharest, Romania (2013 – 2014)  
- Doctoral Dissertation Completion Grant, University of Toronto, Canada (2009 – 2010). 
- Scholarship Exchange Program with CEE countries, German Environmental Foundation 
(DBU) (2007 – 2008).   
- Muriel Bissell Fund Award, Department of Sociology, University of Toronto, Canada (2006).  
- Open Fellowship, University of Toronto, Canada (2003 – 2007). 
 
Publicațiile sunt cuprinse într-un document separat (listă de lucrări).  

  

 


