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Curriculum vitae  
Europass  

         
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pricină Gabriel Nicolae 

Adresă(e) Strada Constantin Brâncoveanu nr. 69, bl 47A, ap. 15, Craiova, Judeţul Dolj 

Telefon(oane)  Mobil: 0727447425 
 

Fax(uri)  

E-mail(uri) gabrielpricina@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 06.12.1968 
  

Sex Masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2011- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice/activități de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I. Cuza nr. 13 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație/ învățământ/ cercetare 

  

Perioada Septembrie 2010 – Octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Manager resurse umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale Selecţia resurselor umane, medierea comunicării între membrii echipei de management, studii și  cercetări 
referitoare la piaţa muncii, identificarea nevoilor de pregătire ale angajaţilor, evaluarea performanţelor 
profesionale  

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare 
Craiova, Bvd. Decebal, nr. 83, Craiova, România, 200621,  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG/non-profit  
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Perioada Octombrie 2004- septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele sociologie rurală şi urbană, sociologia problemelor sociale, relaţii publice, 
protocol, sociologie economică, sociologie generală. 
Coordonare echipe de cercetare de teren (sondaje, studii, monografii) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2006-2009  

Calificarea / diploma obţinută Doctorat / Diplomă doctor confirmată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3492 din 
23.03.2010   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental: Sociologie  
cercetarea sociologică avansată s-a finalizat cu teza de doctorat Populaţia României şi resursele de 
muncă din mediul rural  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Master sociologia comunicării şi jurnalism (media de absolvire 10,00) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologia comunicării şi a opiniei publice 
Comunicare şi relaţii publice 
Sociologia comportamentelor colective 
Conceperea şi elaborarea produsului mediatic 
Elemente de imagologie 
Dreptul şi etica jurnalistică 
Paradigme ale comunicării de masă 
Metode de cercetare în ştiinţele comunicării 
Tipuri şi stiluri de comunicare (politică, publicitară) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Filozofie - sociologie (media de absolvire 9,00) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale 
Filozofie, sociologie 
Discipline particulare 
Sociologie generală 
Logică clasică şi modernă 
Istoria filosofiei antice 
Metode  şi tehnici în cercetarea sociologică 
Filosofia şi sociologia politicii 
Psihologia socială 
Etică 
Teoria cunoaşterii 
Teorii şi paradigme ale gândirii şi acţiunii sociale 
Filosofia şi sociologia culturii 
Filosofia istoriei 
Filosofia analitică 
Sociologie rurală şi urbană 
Epistemologie socială 
Sociologia organizaţională 
Antropologie filosofică 
Metodica predării disciplinelor de specialitate 
Filosofia imaginarului 
Teorii şi curente sociologice contemporane 
Logici filosofice 
Praxiologie  
Psihopedagogie 
Statistică  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2009 

Curs de perfecţionare Curs de Politici publice şi Advocacy  
„Creşterea capacităţii grupurilor societăţii civile în influenţarea politicilor publice şi a proceselor 
decizionale”, Academia de Advocacy, în cadrul proiectului „CONSENSUS- Stimularea dezvoltării politicilor 
publice prin aportul părţilor implicate ale societăţii civile; Un exerciţiu eficient şi responsabil al democraţiei 
participative în acţiune” cu sprijinul nemijlocit şi suportul financiar al Trust for Civil Society in Central & 
Eastern Europe, Bucureşti 

Perioada 2010 

Curs de perfecţionare Curs Manager Proiect, Fundaţia pentru Învăţământ, Bucureşti 
 

Curs Manager resurse umane, Fundația pentru Învățământ București 
Curs Formatori de formatori,  Fundația pentru Învățământ București  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
B2 Utilizator independent 

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de comunicare, capacitate de adaptare la medii culturale şi sociale diferite  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonator echipe de cercetare de teren.  
Organizator: capacitatea de a elabora planuri de lucru în concordanță cu obiectivele activității și 
distribuirea sarcinilor în funcție de abilitățile individuale ale membrilor echipei.  
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ) 
Cunoştinţe bune de utilizare a programului SPSS (prelucrare statistică a datelor) 
Cunoştinţe elementare de grafică (CorelDraw) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Cercetare științifică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetare ştiinţifică şi proiecte de cercetare finanţate din fonduri europene 
 

   2015: expert pentru servicii de cercetare socială în proiectul „Inițiativă pentru romii marginalizați”,  
   pentru servicii de cercetare socială, POSDRU/165/6.2/S/141022, MMFPSPV 

2014: expert în proiectul „Șomer ANtreprenor? Se poAte! - ȘANSA”, „Servicii publice de ocuparea și  
inovarea forței de muncă, consultanță și sprijin pentru SPO din Regiunile Centru și Vest, în dezvoltarea 
de servicii noi pentru promovarea antreprenoriatului”, POSDRU/111/4.1/S/91809 
2013: expert în proiectul „Universitatea- pol pentru inovare și dezvoltare” POSDRU 86/1.2/S/64238 
2010: Cercetător în proiectul Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale, finanţat de FSE  
Prin POSDRU, 59758, Axa prioriară 1, „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice  
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul  
cercetării”, cu tema de cercetare: Influenţa procesului de globalizare asupra valorilor tradiţionale ale  
satului românesc, implementat de Academia Română 
2010: manager resurse umane în proiectul Munca pe primul loc, finanţat de FSE prin POSDRU,  
ID 54993, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. „Dezvoltarea şi  
Implementarea măsurilor active de ocupare”, Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare  
2010: expert în proiectul Building Bridges,  Agenția Națională pentru Programe Comunitare în  

   Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) programul Tineret în Acţiune, număr de  
referință RO-13-9-2010-R1, Institutul pentru Politici de Dezvoltare, Craiova, județul Dolj 
2010: expert în proiectul Educaţie Extracuriculară pentru Cetăţenie Activă” POSDRU/17/1.1/G/31962, 
Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR), Tg.Jiu, jud- Gorj 
2009: expert în proiectul Modernizare şi performanţă în Administraţia Publică Locală, Universitatea din 
Craiova, finanţat de FSE, PODCA, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi management al ciclului 
de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3. : Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 
2009: Cercetare Identificarea copiilor cu comportamente atipice sau cu tulburări mintale din învăţământul 
preşcolar cu vârste cuprinse între 3 şi 5 ani". Centrul Comunitar Independent de Sănătate Mintală pentru 
Copii, Fundaţia Salvaţi Copii, Tg. Jiu,   
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar jud. Gorj și Autoritatea de Sănătate Publică Gorj 
2008 : Expert în cadrul proiectului „Parteneriatul- retorică sau realitate ?” finanţat de Open Society 
Institute, Balkan Trust for Democracy, a project of the Marshal Fund of the United States 
2007-2009 : Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului : Community Youth Network for Active 
Citizenship- Educaţia extracurriculară- premisa pentru cetăţenia activă locală, proiect care se înscrie în 
proiectul Parteneriat Strategic pentru Cetăţenie Activă  Locală, derulat de Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltare Rurală, finanţat de Consiliul Europei prin Fundaţia Europeană pentru Tineret şi Agenţia 
Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) 
2007: Membru al echipei de cercetare pentru finalizarea grantului Probleme de ocupare a forţei de 
muncă din mediu rural în contextul integrării în U.E., finanţat de C.N.C.S.I.S.  
2003-2005: membru al echipei de cercetare pentru finalizarea grantului Ocuparea forței de muncă în 
județul Dolj, finanţat de C.N.C.S.I.S. 
 

Cercetare de teren, prelucrare statistică a datelor, rapoarte de cercetare 
 
Iulie- Septembrie 2014 Strategia de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială în judeţul Dolj, Universitatea 
din Craiova şi DGASPC Dolj  
Mai 2013, Reintegrarea socială- între speranță și realitate, Universitatea din Craiova 
Iulie 2012, Analiza capacității de reintegrare socială a persoanelor ce execută pedepse privative de 
 libertate, Universitatea din Craiova 
iulie 2010, Diagnoza calităţii vieţii în România, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei  
Române,Coordonator echipa de culegere a datelor pentru regiunea Oltenia 
iulie 2010, Sondaj de opinie privind profilul viitorului primar al municipiului Craiova, Institutul Social  
Oltenia al Universităţii din Craiova  
martie-iunie 2010, coordonator cercetare de teren în cadrul proiectului  Modernizare şi performanţă în 
Administraţia Publică Locală, Universitatea din Craiova, finanţat de FSE, PODCA 
Martie-august 2010, coordonator implementare în 25 de comune din judeţele Dolj şi Gorj a sistemului de  
Management al calităţii CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare al Instituţiilor Publice) în cadrul proiectului 
Modernizare şi performanţă în Administraţia Publică Locală, Universitatea din Craiova, finanţat de FSE, 
PODCA 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Strehaia, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Turnu Severin, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Vânju Mare, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
noiembrie 2009, Sondaj de opinie privind cunoaşterea intenţiilor şi opţiunilor politice ale electoratului din 
Orşova, Institutul de sondare a opiniei publice Craiova şi Institutul Social Oltenia 
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Cercetare științifică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iulie 2009- Opţiunile cetăţenilor privind consumul mass-media în Municipiul Craiova, Institutul Social  
Oltenia, Universitatea din Craiova 
iulie 2009- Opinia populaţiei din Craiova despre fenomenul violenţei intrafamiliale, Institutul Social  
Oltenia, Universitatea din Craiova  
iulie 2009- Cunoaştere opţiunilor consumatorilor de pâine din municipiul Craiova, Institutul Social Oltenia, 
Universitatea din Craiova 
2 noiembrie 2008. Sondaj preelectoral în colaborare Universitatea din Craiova- INSOMAR Bucureşti.  
   mai 2009- Intenţiile de studiu în învăţământul superior ale elevilor din ultimul an de liceu  
(  Municipiul Craiova), Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
   martie 2008- Opiniile şi opţiunile politice ale electoratului craiovean în perspectiva alegerilor locale din  
1 iunie 2008, Institutul de sondaje şi cercetări al SC Beladi Craiova  
   noiembrie 2008- Strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova. Calitatea serviciilor oferite populaţiei  
   de către  Primăria Craiova- 2008 Institutul Social  Oltenia, Universitatea din Craiova 
   noiembrie 2008- Exit Poll- alegerile parlamentare. Coordonator echipă de culegere a datelor .   
   Universitatea din Craiova în colaborare cu INSOMAR Bucureşti  
   noiembrie 2008. Sondaj preelectoral în colaborare Universitatea din Craiova- INSOMAR Bucureşti.  
   Coordonator echipă de culegere a datelor 
   august 2008, Participarea tinerilor la guvernarea locală, Agenţia Regională pentru Dezvoltare Rurală,  
  Tg, Jiu, studiu finanţat de Consiliul Europei prin Fundaţia Europeană pentru Tineret şi Agenţia  
  Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (coautor) 
  august 2007- Strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova 2007-2025 Consultarea cetățenilor. 
  Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
   iunie-iulie 2007 Strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova în perioada 2007-2025 Consultarea  
  cetățenilor. Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
  febr. 2004 – Cunoaşterea preferințelor şi a opţiunilor politice ale electoratului din zona Filiaşi, Institutul  
  Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
  2004 – Opţiunile de vot ale electoratului craiovean la alegerile locale din 6 iunie 2004, anchetă  
sSociologică, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
iIIulie 2004 – Cunoaşterea, aprecierea şi utilizarea serviciilor de pe piaţa imobiliară din Craiova, Institutul   
  Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
Ffebr. 2004 – Cunoaşterea opiniilor şi a opţiunilor politice ale electoratului din Craiova, Institutul Social  
  Oltenia, Universitatea din Craiova   (prelucrare date şi analiza finală) 
oct. 2003 – Cunoașterea audientei radio şi a preferințelor publicului ascultător din Oltenia, Institutul  
Social Oltenia, Universitatea din Craiova 
dec. 2003 – Publicul presei, televiziunii şi radioului. Sondaj de opinie în rândul populației din Oltenia,   
Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova  
 
 
 

Membru asociații profesionale 
Membru al Societății Sociologilor din România 
Membru al Asociației profesionale „Sociologia Militans” 
 
Recunoaștere profesională 
Diplomă de excelență pentru contribuția la dezvoltarea sociologiei în învățământul universitar și promovarea 
valorilor academice. Acordată de Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, 29 octombrie 2010 
 
Alte activități didactice 
 
2013 Conferința studențească „Student, Știință, Societate”- Membru în juriul secțiunii Sociologie- Universitatea 
din Petroșani 
2014  Conferința studențească „Student, Știință, Societate”- Membru în juriul secțiunii Asistență Socială- 
Universitatea din Petroșani 
2014 Președinte comisie examinare gradul I didactic  
 
Film documentar 
Sindromul satelor fără speranţă, Universitatea din Craiova, realizator, octombrie 2010  

 
 
 

La cerere pot fi oferite informații suplimentare 
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