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CURRICULUM VITAE 
EUROPASS 

 
INFORMA IIĂ
PERSONALE 

 

Nume / Prenume NI  ANDREEA-MIHAELA 

Adres (e) CRAIOVA  

Telefon(oane) 0743-108885   

E-mail(uri) andreea_nita2005@yahoo.com 

Na ionalitate(-t i) ROM N  

  

LoculĂdeĂmunc Ă
vizat / Domeniul 
ocupa ional 

 
 

EXPERIEN  
PROFESIONAL  

 

Perioada 2009  - prezent  

Func iaăsauăpostulăocupat Lector Universitar (2009-2011 – Lector universitar  asociat) 

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

Elaborarea notelor de curs si predarea acestora pentru disciplinele Managementul programelor de dezvoltare a 
capitalului uman, Management organizational, Sociologia organizaţiilor şi a muncii, Metode şi tehnici de acces 
pe piaţa muncii, Instituţii şi organizaţii ale dezvoltării sociale, Politici de ocupare pe piata fortei de munca, Piata 
mondiala a fortei de munca, Politici sociale, Sociologia  familiei, Sociologia migratiei, Sociologie romaneasca, 
Analiza comunitara si regional-economica, Management şi evaluare a programelor  şi serviciilor de 
asistenţăsocială şi Management de proiect  

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Ştiin e Sociale 

Tipulăactivit iiăsauă
sectorul de activitate 

Educa ional 

Perioada 2002 – prezent 

Func iaăsauăpostulăocupat Preşedinte – director executiv 
Coordonator proiecte şi cercetare 

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

Coordonarea tuturor proiectelor şi a activita ilor de furnizare a serviciilor sociale cu caracter primar, a serviciilor 
de informare şi consiliere pe pia aămuncii,ăa programelor de formare profesionala pentru adul iăşi a cercetarilor 
sociologice 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

Asocia iaăde Consultan şi Consiliere Economico-Social  Oltenia, Craiova, Str. S rari, Nr. 31 

Tipul activit iiăsauă
sectorul de activitate 

ONG – m suri active de ocupare, formare profesional  şi servicii sociale cu caracter primar 
 

Perioada 2007 – 2010 

Func iaăsauăpostulăocupat Manager resurse umane  

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

Managementul activita ilor de resurse umane ale Companiei: planificare, organizareăşiăcoordonare aăactivit iloră
de resurse umane; elaborareaăprocedurilorădeă lucruăpentruăresurseăumaneă(recrutareăşiăselec ie,ăplanificareăaă
resurselor umane, instruire, evaluare a performan eloră profesionaleă şiă administrareaă curenta);ă realizarea, 
implementareaă şi coordonarea unui sistem de recrutare si evaluareă aă performan eloră profesionaleă aleă
angaja ilor,ăcoordonarea activita ii de elaborarea a Fiselor posturilor; medierea conflictelorădeămunc ,ăetc. 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

S.C. Casa Noastra S.R.L. – Craiova, Str. Dezrobirii, Nr. 132 

Tipulăactivit iiăsauă
sectorul de activitate 

Produc ia şi distribu ia  de ferestre şi usi din pvc cu geam termoizolant 
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Perioada 2001 – 2007 

Func iaăsauăpostulăocupat Sociolog 

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

Coordonarea activit iloră deă recrutare şi selec ie, elaborarea planurilor anuale de formare profesional şi a 
caietelor de sarcini pt. achizi ia serviciilor de training şi gestionarea procesului de  evaluare în Companie. 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. – Craiova, Str. Unirii, Nr. 147 

Tipulăactivit iiăsauă
sectorul de activitate 

Produc ia de energie electric şi termic  

Perioada 1998-2007 

Func iaăsauăpostulăocupat Consilier/Consultant, Trainer/Team lider 

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

InformareăşiăpromovareăprogramăSAPARD,ăconsiliere,ăfacilitareăcomunitara,ăconsultantaăpoiecte 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

CDIMM Dolj,Asocia iaă Roman ă deă Consiliere,ă Asisten ă şiă Training,ă Craiova,ă Eptisaă Internacionalesă – Spania, 
Asocia iaăRoman ădeăDezvoltareăComunitar ,ă MercuryăPromotions,ăBucureşti,ăS.C. Promeso Consulting S.R.L., 
S.C. Data Net S.R.L. 

Tipulăactivit iiăsauă
sectorul de activitate 

Consultanta 

Perioada 1997-1998 

Func iaăsauăpostulăocupat Profesor suplinitor 

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

Instruire, educare şi formare - catedra de ştiin e sociale 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

Liceul deă“ApeăsiăGospod rii Comunale”ăăNr. 10, Craiova, Dolj 

Tipulăactivit iiăsauăsectorulă
de activitate 

Institu ie educa ional  preuniversitar  
 

Perioada 1996-1998 

Func iaăsauăpostulă
ocupat 

Redactor – realizator 

Principaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

Realizare şi prezentare emisiuni sociale, culturale şi de divertisment 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

Radio Charlie Craiova 

Tipulăactivit iiăsauă
sectorul de activitate 

Mass-media 
 

  

EDUCA IEĂŞIĂ
FORMARE 

 

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma 
ob inut  

Studii postdoctorale în domeniul tiințelor socio-umane – „Valorile populației urbane, vectori ai fenomenelor 
culturale în societatea contemporană” 

Numeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mântă/ă
furnizorului de formare 

ACADEMIA ROMÂN   - coala postdoctoral ăacademic  „Valorificarea identit ților culturale înăproceseleăglobale” 

Perioada 2005-2009 

Calificarea / diploma 
ob inut  

Doctor în sociologie, titlu confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 
4698/14.08.2009 

 

Numeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mântă/ă
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI – FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTEN  SOCIAL  
 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma 
ob inut  

Master în„Managementulăşiădezvoltareaăresurselorăumane” 

Numeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mântă/ă
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
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Perioada 2004 

Calificarea / diploma 
ob inut  

Studii postuniversitare de specializare ”Oportunit i de finan are în procesul de integrare european  a României” 

Numeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mântă/ă
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 

Perioada 2000-2002 

Calificarea / diploma 
ob inut  

Studii academice postuniversitare în Comunicare si Rela ii Publice  

Numeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mântă/ă
furnizorului de formare 

ŞCOALAĂNA IONAL ĂDEĂSTUDIIĂPOLITICEĂŞIĂADMINISTRATIVEĂBUCUREŞTI 

Perioada 1996-2000 

Calificarea / 
diplomaăob inut  

Licentiata in Filosofie-Sociologie 

Numeleăşiătipulă
institu ieiădeă
înv mântă/ă
furnizorului de 
formare 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE ISTORIE-FILOSOFIE – GEOGRAFIE 

LIMBI STRAINE  

ROMANA Limba(i)ămatern (e) 

Limba(i)ăstr in (e)ă
cunoscut (e) 

 

Autoevaluare În elegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversa ie 

Discurs oral Exprimareăscris  

               
LimbaĂEnglez  

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba  
Francez  

B
2 

Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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COMPETEN EĂŞIĂ
APTITUDINI 
ORGANIZATORICE 
 

 competen şi aptitudini organizatorice 
1. 01.04.2012-01.12.2013 – Manager proiect – CONSTRUCT – Centru de calificari pentru infrastructura 
rutiera, ID 82160, implementat de ACCES Oltenia în parteneriat cu SCLMMCO finanţat prin  FSE-POSDRU - Axa 
2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – DMI 2.3. „Acces si participare la formare 
profesionala continua (FPC)” 
2. 2011 - Manager proiect – „Tineriă specializati-tineriă competitivi”,ă implementat de ACCES Oltenia sifinanţat 
Consiliul Judetean Dolj  

3. 01.10.2010-01.10.2012 –Coordonator  activitati Partener în cadrul proiectului MRB - Performant System 
"Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor cu beneficiarii”, ID 
61467implementat de AJOFM DJîn parteneriat cu ACCES Oltenia, AJOFM CS, AJOFM AG, finanţat prin  FSE-
POSDRU - Axa 4 - Modernizarea serviciului public de ocupare - DMI 4.2.- Formarea personalului propriu al 
Serviciului Public de ocupare; 

4. 01.07.2010-01.03.2012 – Coordonator activitati Partenerîn cadrul proiectului CALISIG “Calificare pentru 
o slujbă mai sigură”, ID 58322 implementat de AJOFM DJîn parteneriat cu ACCES Oltenia, AJOFM GR, 
AJOFM SB, finanţat prin FSE-POSDRU – Axa 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare –DMI  5.1.- 
Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare; 

5. 01.07.2010-01.06.2013 – Coordonator activitati Solicitant în cadrul proiectului „CONSEL- Consilierea 
elevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţă activă”,ID 62119 implementat de SCLMMCOîn 
parteneriat cu ISJ DJ si ISJ AG, finanţat prin FSE-POSDRU – Axa 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
cu piaţa muncii”, DMI 2.1. – Tranziţia elevilor de la şcoală la viaţă activă 

6. 2008-2009 –Manager de proiect - ”Top Management de TOP la S.C. Casa Noastra S.R.L” desfăşurat în 
parteneriat cu ASCENDIS Consulting - Liniade buget Phare/2006/018-147.04.02.02.01.408- Ref.03- CES DRU; 

7. 2006 –Manager proiect - “O Primărie europeană” - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 
administraţiei la nivel local, Linia de bugetRO 2002/000 – 586.03.02, implementat de Primăria Leu; 

8. 2005 - Manager de proiect - "Servicii de Consiliere pentru începerea şi/sau dezvoltarea unei 

afaceri" – proiect derulat prin AJOFM Dolj & Banca Mondială, implementat deS.C. Data Net S.R.L. 

9. 2002-2003 –Manager proiect - "Centru Social Filiaşi" - Linie de buget RO 9904.05- RICOP - Măsuri de 
Raspuns Social, implementat de ACCES Oltenia în parteneriat cu Primăria Filiaşi 

 
COMPETEN EĂŞIĂ
ABILIT IĂSOCIALE 

 
 abilit iĂ deĂ comunicareĂ şiĂ adaptabilitate la medii de lucru multiculturale şi interculturale prin 
participarea la  proiecte de cercetare, na ionale şi interna ionale: 
 
1. 2013-2015 - Membru in echipa de cercetare a Universitatii din Craiova in cadrul proiectului „Let's remove 
the most devastating threat, psychological violence, out of our society”, Comenius Regio Project 
2. 2013-2014 – Membru in echipa de cercetare a proiectului“New resources for our community”, Grundtvig, 
GRU-13-C-LP-418-DJ-RO, implementat de catre Universitatea din Craiova 

3. 2013-2014 – Membru in echipa de cercetare a proiectului „Sistem informatic integrat pentru identificarea, 
arhivarea şi diseminarea bazelor de date şi a indicatorilor din cercetările sociale” implementat de Facultatea 
de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti. Finanţator: Ministerul Educaţiei Naţionale, în 
cadrul planului sectorial de Cercetare Dezvoltare. Scopul proiectului: construirea Arhivei Române de Date Sociale 

4. 2012-2013 – Sociolog si Responsabil practica în cadrul proiectului „Competen e socio-umane 
pentru pia a muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia” - POSDRU/109/2.1/G/81762 
implementat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judetean Dolj si 
ISJ Dolj 

5. 2011 – 2013 - Formator antreprenoriat în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 
prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România – 
STEPS” - POSDRU/92/3.1/S/61332, implementat de Institutul  IRECSON Bucursti si MSK Global 

6. 2011 – 2013 - Expert diagnoza al Centrului de Mediere, partener în cadrul proiectului„Medierea – 
modalitate de solutionare a conflictelor aparute in mediul scolar” - POSDRU/57/1.3/S/34825 implementat de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
7. 2011 –2012 - Consultant al Asociatiei TRUST – Tinerii Romi pentru Unitate, Solidaritate  si Transparenta în 
cadrul proiectului“Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii" - POSDRU/ 102/5.1/ G/ 
77484 implementat deAlianta Civica a Romilor si Tineri Rromi pentru Solidaritate, Unitate si Transparenta 
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COMPETEN EĂ
ŞI ABILIT IĂ
SOCIALE 

 abilit iĂ deĂ comunicareĂ şiĂ adaptabilitate la medii de lucru multiculturale şi interculturale prin 
participarea la  proiecte de cercetare, na ionale şi interna ionale: 
 
8. 2010-2012 – Formator în cadrul proiectului PLAN STRATEGIC NA IONAL IN VEDEREA UNUI 
DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: “Impreuna 
pentru siguranta noastra” - POSDRU63/3.2/S/41746 implementat de RU Europe in parteneriat cu Centro 
de Estudio Infer si CNS Cartel Alfa 

9. 2009-2010 –Formator (elaborarea şi furnizarea cursurilor):Planificare participativă strategică în Administraţia 
Publică Locală; Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţă CEDO; Managementul calităţii şi evaluare 
instituţionalăşi Arta şi ştiinţa conducerii în Administraţia Publică Localăîn cadrul proiectului Modernizare şi 
Performanţă în Administraţia Publică  Locală, cod SMIS 3363, finanţat de Ministerul Administraţieişi Internelor 
si implementat de Universitatea din Craiovain parteneriat cu Consiliile Judetene Dolj si Gorj 
10. 2008-2009 – Formator (Management, HR, Comunicare şi PR, Marketing) în cadrul proiectului „O şansă 
pentru dezvoltare” - implementat de S.C. Fight for Education S.R.L. în parteneriat cu ACCES Oltenia - 
Phare/2005/017-553.04.02-Ref:02- CES  DRU; 

11. 2008-2009 - Consultant resurse umane în cadrul proiectului „Iniţierea şi dezvoltarea procesului de 
formare profesională continuă la S.C. CIT S.A. Craiova şi adaptarea la cerinţele manageriale europene”, 
derulat S.C. CIT Craiova S.A. în parteneriat cu ACCES Oltenia–Liniade buget Phare/2005/017-553.04.02-
Ref:01- CES  DRU; 

12. 2007-2008 - Consultant resurse umane în cadrul proiectului  „Model de pregătire a viitorului salariat  
european al S.C. COMAT DOLJ S.A.” - derulat de S.C. COMAT S.A. în parteneriat cu ACCES Oltenia- Linia de 
buget Phare/2004/016-772.04.02.02.01.01409-CES-DRU 

13. 2006-2007 - Consultantîn cadrul „Programului de asistenţă a resurselor umane destinat  persoanelor 
din Roşia Montană care fac obiectul strămutării şi relocării”ă– jude ul Albapentru RM Gold Corporation prin 
S.C. Promeso Consulting S.R.L 

14. 2006 - Facilitatorşi formatorîn cadrul proiectului „Constituirea unei Reţele de Organizaţii Rurale în 
Oltenia”” -implementatde CRONO – Linia de buget Phare 2003/005-551.01.05/01 

15. 2005 Formator in cadrul „Atelierului de planificare strategică pt. Comisia Judeţeană Antisărăcie si de 
Promovare a Incluziunii Sociale a judeţului Caraş-Severin”pentru S.C. Promeso Consulting S.R.L 

16. 2005 – Comunicator si consultant  Infocentru Regional SAPARD 4 Craiova in cadrul proiectului “Campanie 
de informare si publicitate pentru Programul SAPARD in Romania” derulat de Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin Mercury Promotions  

17. 2004-2005 - Facilitatorşi formatorîn cadrul proiectului „Dezvoltarea organizaţiilor comunitare şi stimularea 
participării civice” finanţat prin Balkan Trust for Democracyşi implementat de Asociaţia Romană de Dezvoltare 
Comunitară 

18. 2003-2005 - Consultant si team leader tehnică (pt. componenta de Capacity Building şi campania „Apă 
Curată şi Igienă la Sate”)in cadrul „Rural Development Project” implementat de Ministerul Administratiei Publice 
si Internelor trough Project Implementation Unit in Dolj County pentru Eptisa Proyectos  Internacionales, Spania 

19. 1998-2003 - Consilier si Formator in cadrul proiectelor „JobĂClub”,ĂĂ„Calificare/RecalificareĂin meseria de 
InspectorĂResurseĂUmane”ĂşiĂ “DezvoltareĂ antreprenorial ”cuă finan areă USDOLă – C.D.I.M.M.ă şiă A.J.O.F.M.ă
Dolj – Program PHARE pentru dezvoltarea Resurselor Umane 

 

 abilit i de lucru în echip  prinĂ participareaĂ laĂ pesteĂ 30Ă deĂ cercet riĂ sociologice, în colaborare cu 
InstitutulăSocialăOltenia,ăalăUniversit iiădinăCraiova iăACCESăOltenia, dintre care amintim: 
 

 Barometru al gradului de armonizre a competen elor urmarite in domeniul socio - uman cu cele 
asteptate pe piata muncii de la nivel local, cercetareăsociologic ,ăUniversitateaădinăCraiova,ă2012 

 Analiza profilurilor ocupa ionale pe sectoare de activitate în zona transfrontalier  în România-
Bulgaria, cercetareăsociologic ,ăACCESăOltenia,ă2011 

 Analiza deficitului de calific ri in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia şi Centru, cercetare 
sociologic ,ăACCESăOltenia,ă2010 

 ConsumulĂ culturalĂ înĂ rândulĂ popula ieiĂ dinĂ Craiova, sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, 
Universitatea din Craiova, 1-15 iulie 2010 

 EvaluareaĂ imaginiiĂ institu iilorĂ publice, sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din 
Craiova, 5-15 iulie 2009; 

 Consumul mass-mediaĂalĂpopula ieiĂcraiovene,ăanchet ăsociologic ,ămartieă2000 

 AprecieriĂşiĂop iuniĂprivindĂvia aĂpolitic , sondaj de opinie, aprilie 2000 
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 Lucr riĂsus inuteĂînĂcadrulĂunorĂmanifest riĂştiin ificeĂna ionaleĂşiĂinterna ionale: 
 
 Employment and unemployment in the region South-West Oltenia. Sociological analysis for the period 2014-
2020, Conferinta Internationala a Asociatiei Romane de Sociologie "Towards the Good Society - European 
Perspectives", Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, Asociatia Romana de Sociologie si Universitatea din 
Oradea, Bucuresti, 24-27 Octombrie 2013 

 Relaţiile de muncă în statele europene, de la Max Weber până în prezent, Simpozionulă Stiintifică “Stată siă
SocietateăinăEuropa”,ăUniversitatea din Craiova, 24-26 Octombrie 2013 

 Perceptia angajatorilor asupra utilitatii stagiilor de practica profesionala a elevilor si studentilor pentru actuala 
piata a fortei de munca, Conferin internationalaă “Competen eă socio-umaneă pentruă pia aă muncii”,ă Universitatea 
din Craiova, 19-20 Octombrie 2013 

 Divortul – intre permisivitatea sociala si constrangerile intrafamiliale, Conferin aă anual ă aă cercet riiă înă
sociologieăşiăasisten ăsocial ,Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 11-12 octombrie 2013 

 Public employment service between efficiency and effectiveness, Industrial Relations in Europe Conference – 
IREC, SNSPA Bucuresti, 12-14.09.2013 
 The Organisational Management – determining factor of project management in public institutions vs. private 
companies and NGO’s,  European Conference on Social Science Research,  Marmara University, School of 
Business Administration, Istanbul, 19-21 iunie 2013 
 Romanian educational system between endogenous degradation and exogenous support, la a treia 
Conferin interna ional ă“Dup ăcomunism.ăEstulăşiăvestulălaăanaliz ”,ăăFacultatea de Ştiin eăSociale,ăUniversitatea 
din Craiova, 5-6 Aprilie 2013 
 Conditionările efectelor globalizării asupra reuşitei sociale a tinerilor, Conferin aă anual ă aă cercet riiă înă
sociologieăşiăasisten ăsocial ,Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 18-21 octombrie 2012 
 Medium - term effects of the investment in continuous professional, la Conferinta Internationala a Asociatiei 
Romane de Sociologie "European Sociology: New Challenges and Opportunities", Facultatea de Stiinte Socio-
Umane, Universitatea din Oradea, 27-29 September 2012 
 Specializarile Socio-Umane, sub semnul stigmatului sau al dezideratului pe piata muncii, la prima 
Conferin interna ional ă deă Stiinteă Sociologiceă Aplicate -“Twoă decadesă dfă academică teachingă andă researchă ină
socialăwork”, UniversitateaădeăVestăTimişoara,ă18-20 iunie 2012 
 Efectele reformei educationale asupra pietei muncii, la a doua Conferin interna ional ăaăSociet ii Sociologilor 
din România “Beyondă Globalization?”,ă Facultateaă deă Sociologieă şi Asisten ă Social ,ă Universitateaă dină
Bucureşti, 30 Mai-3 Iunie 2012 
 Cultural phenomena and processes in contemporary society –determinants of cultural policies, la a şasea 
Conferin  Ştiin ific ăInterna ional ă“Provoc rileăSociet iiăCunoaşterii”ă(CKSă2012ă– Challenges of the Knowledge 
Society), Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti, 11-12 Mai, 2012 
 Cultural consumption of urban population in today`s Romanian society Comparative study communism - post 
– communism, la a doua Conferin interna ional ă “Dup ă comunism.ă Estulă şiă vestulă laă analiz ”,ă ă Facultatea de 
Ştiin eăSociale,ăUniversitatea din Craiova, 2-3 Martie 2012 
 The effects of public services in the  contest of blocking jobs as a recession measure,  laConferin acu prezen  
interna ional ă„Competitiveness And Stability In The Knowledge –– BasedăEconomy”,Craiova, 4-5 noiembrie 2011 
 Systemic changes in public organizational climate affected by the macro-economic crisis, la Conferin acu 
prezen  interna ional ă „Competitiveness And Stability In The Knowledge –– Basedă Economy”,Craiova, 4-5 
noiembrie 2011 
 The adaptability of the labour market through continuous professional formation la Conferintaă“Theăimpactăofă
theăEuropeanăUnionăintegrationăonăborderăregions”,ăCraiova, 29-30 iunie 2011 

 Egalitatea de şanse în formarea valorilor populaţiei urbane ce determină piaţa consumului cultural la 
Conferinta-dezbatere cu prezent  international  "Egalitatea de sanse in cultura european ”Academia Roman , 
Bucuresti, 25-26 iunie 2011 ; 
 Ideologia asociativităţii comunităţilor rurale din Uniunea EuropeanălaSimpozionul ştiin ific anual Sociologia si 
dezvoltarea socială. Integrarea Romaniei în comunitatea europeană, Craiova, 27 noiembrie 2006; 
 Structurile sociale ale mediului rural din România în perioada de tranziţie laConferin aă Anual ă aă Cercet riiă
Sociologice  - Cunoaştere sociologică şi practică socială: realizări, proiecte, aşteptări - Sectiunea: Dezvoltare 
comunitar ,ăBucureşti,ă15ămaiă2008. 
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APTITUDINIĂŞI 
COMPETEN E 
ŞTIIN IFICE 

 

 

 Particip riĂînĂcadrulĂunorĂmanifest riĂştiin ificeĂna ionaleĂşiĂinterna ionale: 
 Conferinț  cu participare interna ionalã Culturã i economie,Academiaă Român ,ă Bucure ti,ă 25-26 

ianuarie 2013 

 Conferinț  anual ăaăGRASPă- „ProiectăRomâniaă2020:ăSolu iiăpentruăoăRomânieăcompetitiv ”,ăăLondra,ă16ă
-17 noiembrie 2012 

 Conferințaăinteractiv ăcuăparticipareăinternațional ,ăProprietatea intelectuală. Rolul statului în susținerea 
culturii,ăAcademiaăRomân ,ăBucure ti,ă3-4 octombrie 2012 

 Conferințaă cuă participareă internațional ă Diplomația culturală - Cultura dialogului, Academiaă Român ,ă
Bucure ti,ă20-21 aprilie 2012 

 Sesiuneaă tiințific ă Dezvoltarea durabilă i egalitatea de anse în cultura europeană. Experiențe i 
provocări în cercetarea din domeniul tiințelor umane în spațiul comunitar european.ăAcademiaăRomân ,ă
Bucure ti,ă20ăaprilieă2012 

 Conferința-dezbatereă cuă participareă internațional ă Centru i marginalitate în cultura europeană, 
AcademiaăRomân ,ăBucure ti,ă12-13 octombrie, 2011 

 Conferința-dezbatere cu participare international Egalitatea de anse în cultura europeană, Academia 
Român ,ăBucure ti,ă24-25 iunie 2011 

 
 

 Key note speaker Conferinte organizate in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale si 
de coeziune: 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor finale ale proiectului“Competențeăsocio-umaneăpentruăpiațaă
muncii din regiunea Sud-VestăOltenia”, Craiova – 19.12.2013 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor finale aleproiectuluiCONSTRUCT – Centru de calificari pentru 
infrastructura rutiera, ID 82160,Craiova - 29.12.2013 

 Membru in Comitetul stiintific si moderator a 2 Sectiuni in cadrul Conferintei internationale 
“Competen eĂ socio-umaneĂ pentruĂ pia aĂ muncii”Ă organizata deUniversitatea din Craiova in cadrul 
proiectuluiă Competen eă socio-umaneă pentruă pia aă munciiă din regiunea Sud-Vest Oltenia - 
POSDRU/109/2.1/G/81762, 19-20 Octombrie 2013 

 Masa rotunda cuă temaă “Corelareaănevoiiădeăcalificariă aăangajatorilorăcuăofertaăGrupurilorăScolareă siă aă
furnizorilorăautorizatiăFPC”,ăproiectCONSTRUCT – Centru de calificari pentru infrastructura rutieraa, ID 
82160,Craiova - 30.09.2013 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor finale ale proiectului MRB - Performant System 
"Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor cu 
beneficiarii”,ă IDă61467ăsiă aă lucrariiă “Organizatiile publice in contextul dinamicii sociale globalizatoare”,ă
Craiova –07.09.2012, 10.09.2012-Pitesti si 12.09.2012-Resita 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor finale ale proiectuluiCONSEL – Consilierea elevilor pentru o 
tranzitie facilaă deă laă scoalaă laă viataă activa,ă IDă 62119ă siă studiuluiă sociologică “Eficienta serviciilor de 
consiliere si orientare socio-profesionala pentru invatamanatul preuniversitar,  Craiova – 24.06.2012 si 
Pitesti - 23.06.2012 

 Conferinte de lansare proiect CONSTRUCT – Centru de calificari pentru infrastructura rutiera, ID 
82160,Craiova - 30.05.2012 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor finaleCALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură, ID 
58322– Craiova – 28.02.2012, Giurgiu – 23.02.2012 si Sibiu – 26.02.2012 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor Studiului Sociologic “Comunicarea eficientă, cheia 
performanţei instituţionale” la Pitesti - 30.03.2011, Craiova - 31.03.2011 si  Resita -  28.03.2011 

 Conferinte de lansare proiect MRB - Performant System "Implementarea in cadrul SPO a unui 
sistem performant de management al relaţiilor cu beneficiarii”,ă IDă 61467ă - 26.01.2011- Craiova; 
27.01.2011– Resita si 28.01.2011– Pitesti 

 Conferinte de diseminare a rezultatelor Studiului Sociologic “Analiza deficitului de calificări in 
regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia şi Centru”ă - 07.12.2010 - Sibiu, Craiova - 08.12.2010 si  
Giurgiu -  09.12.2010 

 ConferinteĂ deĂ diseminareĂ aĂ rezultatelorĂ “Studiului Sociologicprivind identificarea nevoilor şi 
percepţiilor elevilor din anii terminali ai învăţamântului preuniversitar referitoare la serviciile de consiliere 
şi orientare profesională”, Craiova - 29.11.2010 si Pitesti - 30.11.2010 

 Conferinte de lansare proiectCALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură, ID 58322 - 
28.09.2010- Sibiu; 30.09.2010– Craiova si 01.10.2010– Giurgiu 

 Conferinte de lansare proiect CONSEL – Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la 
viata activa, ID 62119,Craiova - 15.09.2010 si Pitesti - 16.09.2010 
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 Autor  de articole în reviste de specialitate, cotate in BDI, dintre care amintim: 
 

 The Organisational Management – determining factor of project management in public institutions vs. 
private companies and NGO’s, în European Journal of Researche on Education, Vol. I, Special Issue 2 – 
Human Resources Management, pag. 1-4,published by International Association of Social Science Research, 
2013, ISSN: 2147-6284  

 The Romanian educational system between endogenous degradation and exogenous support, în 
RevistaădeăŞtiin e Politice, nr. 39, pag. 18-25,EdituraUniversitaria,Craiova, 2013, ISSN: 1584-224X  

 The need for professional skills in the context of regional development in Romania,în 
International Journal of Business and Social Research, nr. 5, USA,  mai 2013, ISSN 2164-2540 (print) si 
ISSN 2164-2559 (on-line), 
 Specializations under stigma or challenge on the labour market, în Applied Social Sciences: Sociology, 
pag. 207-212,EdituraCambridge scholars publishing, London, 2013, ISBN (10): 1-4438-4338-5, ISBN (13): 978-1-
4438-4338-6 

 Cultural consumption of urban population in today`s Romanian society Comparative study 
communism - post – communism, înăRevistaădeăŞtiin e Politice, nr. 33-34, EdituraUniversitaria,Craiova, 2012, 
ISSN: 1584-224X 

 Urban population values in contemporary society. Congruence with Shalom H. Schwartz’s theory,în 
Revistaă Universitar ă deă Sociologie,ă (vol. 1), nr. 1/2011, pag. 65-72, Editura Universitaria si Editura Beladi, 
Craiova, ISSN: 1841-6578 

 Cultural phenomena and processes in contemporary society –determinants of cultural policies, în 
RevistaădeăŞtiin e Politice, nr. 32, EdituraUniversitaria,Craiova, 2011, ISSN: 1584-224X 

 Employment policies in the context ofthe Labour Code amendments in 2011, înă Revistaă deă Ştiin e 
Politice, nr. 29, EdituraUniversitaria,Craiova, 2011, ISSN: 1584-224X 

 The effects of public services in the  contest of blocking jobs as a recession measure, Analele 
Universitatii din Craiova – seria Stiinte Economice, 2011 

 Systemic modifications of the public organizational climate affected by the macro-economic crisis, 
Analele Universitatii din Craiova – seria Stiinte Economice, 2011 

 The Evolution of  Intercommunality în Romania, înă Revistaă Universitar ă deă Sociologie,ă (vol. 2), Editura 
Universitariaăşi Editura Beladi, Craiova, 2009, pag. 99, 7p., ISSN: 1841-6578 

 La satisfaction des employes - la clef de la motivation du management motivationnelîn Revista 
Universitar ădeăSociologie,ă(vol. 2), Editura Beladi, Craiova, noiembrie 2007, pag. 249, 9p., ISSN: 1841-6578; 
 Trends of Harmonization of the Continuous Professional Training Process with the European 
Managerial Requirements, înăRevistaăUniversitar ădeăSociologie,ă(volă1),ăEdituraăUniversitariaăşi Editura Beladi, 
Craiova, 2007, pag. 22, 6p., ISSN: 1841-6578; 

 Ideologia asociativităţii comunităţilor rurale,în Revistaă Universitar ă deă Sociologieă (vol.ă 1),ă Editura 
Universitariaăşi Editura Beladi, Craiova, iunie 2006, 4p., ISSN: 1841-6578; 

 Rolul ONGurilor comunitare în dezvoltarea rurală, în Revista Universitar ădeăSociologieă(vol.ă2), 

EdituraăUniversitariaăşi Editura Beladi, Craiova, 2005, 3p., ISSN: 1841-6578 

 Comunicarea – baza relaţiilor interpersonale în grupurile de muncăînăRevistaăUniversitar ădeăSociologie,ă
(vol 1), EdituraăUniversitariaăşi Editura Beladi, Craiova, iunie 2005, pag. 143, 13p., ISSN: 1841-6578; 

 Dezvoltarea rurală - conştientizarea alimentării cu apăîn mediul rural romanescînRevista Orizonturi 
Geografice, nr. 2/2004,Editura Universitaria Craiova, 2004, pag. 78, 5p., ISSN: 1593-4565 (coaut.); 

  Valoarea educativă şiştiinţifică a geografiei poetice în Revista Forum Geografic, nr. 2/2003, Editura 
Universitaria Craiova, 2003, pag. 106, 7p., ISSN: 1583-1523 (coaut.). 
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COMPETEN EĂŞIĂ
APTITUDINI DE 
UTILIZARE A 
CALCULATORULUI 

 

 4 c r i ca singur autor: 
 Valorile populatiei urbane, vectori ai fenomenelor şi proceselor sociale in societatea contemporana, 
Edituraă Muzeuluiă Națională ală Literaturiiă Române,ă Colecțiaă AULA MAGNA, Bucureşti, 2013, 219p.,ISBN 
978‐973‐167‐174‐1 

 Barometru al gradului de armonizre a competentelor urmarite in domeniul socio - uman cu cele 
asteptate pe piata muncii de la nivel local, Editura SITECH, Craiova, 2012, 270p, ISBN 978-606-11-2648-4 

 Dezvoltarea comunitară în spaţiul rural din România, Editura Beladi, Craiova, 2009, 272 p., ISBN: 978-
973-7773-26-5 

 Analiza profilurilor ocupaţionale pe sectoare de activitate în zona transfrontalierăîn România-Bulgaria, 
Editura Universitaria, Craiova, 2011, 395 p., ISBN 978-606-14-0191-8 
 

 Co-autor la 5 cărţi: 
 Strategie unitară de furnizare a serviciilor publice de ocupare,Editura Didactic şi Pedagogic , Bucureşti, 
2011, 189p.,ISBN 978-973-30-3039-3 

 Comunicarea eficientă, cheia performanţei instituţionale, (coord.)Editura Universitaria, Craiova, 2011, 
147p., ISBN 978-606-14-0093-5; 

 Studiu privind identificarea nevoilor şi percepţiilor elevilor din anii terminali ai învăţamantului 
preuniversitar referitoare la serviciile de consiliere şi orientare profesională, (coord.) Editura Universitaria, 
Craiova, 2011, 132p., ISBN 978-606-14-0093-5; 

 Studiu privind cerinţele pieţei muncii şi potenţialul persoanelor active din judeţele Dolj, Gorj şi 
Mehedinţi, (coord.), Editura Didactica Şi Pedagogic , Bucuresti, 2011, 80p., ISBN 978-973-30-2921-2 ;  

 Analiza deficitului de calificări în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia şi Centru, (coord.) Craiova, 
2010, 144 pag., ISBN 978-973-8395-43-5 ; 
 
 
 MembruĂînĂcolectivulĂredac ionalĂalĂc r ilor si revistelor: 
 Tratat de sociologie generală, Editura Beladi, Craiova, 2010 

 Revista Universitară de Sociologie, Craiova, 2011 
 
 Membru al Asocia iei Sociologilor Europeni – ESAă (dină 2012);ă Membruă ală Asocia ieiă Profesionaleă
Sociologia Militans(din 2012); Membru al Societăţii Sociologilor din România (din 2009); Membru al 
Asociaţiei Române de Sociologe (din 2009); 
 
 
 Membru în structurile administrativeĂaleĂDepartamentuluiĂ iĂFacult ii: 

2011-2013 – Membru în Consiliul Facultății de tiințe Sociale 
2013-prezent – Membru în Consiliul Facultății de Drept i tiințe Sociale 
2013-prezent – Membru în Consiliul Departamentului de tiințe Sociale 
2014- prezent – Coordonator specializare SOCIOLOGIE 

 
 

 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

 SPSS Data Editor (Statistical Package for Social Sciences); 
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INFORMA IIĂ
SUPLIMENTARE 
(Competențe 
certificate) 
 
 
 
 
 
 

 Oct. 2013 – Rm. Vâlcea – Managementul întreprinderilor sociale – Universitateaă“LucianăBlaga”ăSibiu 

 Iunie 2013 – Neptun – Formare în didactica specialit ți disciplinelor socio-umane – Ministerul Educației Naționale, 
Univ. din Bucure ti, Universitatea A.I. Cuza Ia i,ă Univ.ă Babe  Bolay Cluj-Napoca, Univ. Politehnic  Bucure ti, 
Univ. din Pite ti, Univ. 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

 Aprilie 2012 – Sinaia – Manager de proiect din perspectiva dezvolt rii durabile – Asociația Salvați Delta, Active 
Watch si Terra Mileniul III 

 Iulie 2011 –Buşteni– Transfer de bune practici şi Know-haw în domeniul antreprenoriatului –IRECSON; 

 Februarie 2011 – Craiova – Training Consiliere privind identificarea intereselor vocationale - JVIS (Jackson 
Vocational Interest Survey) – Test Central; 

 Septembrie 2010 – Craiova – “Competen e sociale şiăcivice”ă– InstitutulăRomanădeăTrainingăBucureşti; 
 Mai 2010 – Bucureşti – “Deălaăinforma ieălaăparteneriat”ă– Institutul Roman de Training Bucureşti; 

 Martie 2010 – Craiova – “Formatorădeăformatori”ă– CRFPA Dolj; 

 Mai 2009 – Craiova – “Formator”ă– CRFCAPL Dolj; 

 Decembrie 2008 – “Programă deă instruireă complexă în vederea dezvolt rii abilit ilor manageriale la nivelul 
companiilorădinăCraiova”ă– Universitatea din Craiova; 

 Iulie 2008 – Craiova – Seminară„Sprijinăpentruăelaborareaăpropunerilorădeăproiecte de calitate pentru Fondul Social 
European”; 

 Iunie 2008 – Craiova – „Mediere”ă– Centrul de Mediere Craiova; 

 Nov. 2006 – Craiova - "Practici manageriale în resurse umane" – FORMENERG Bucureşti; 
 Ian. 2006 – C lim neşti – “Facilitareaăprocesuluiădeăconstituire a organiza iilorăcomunitare”ă- CRONO&ARDC; 

 Apr. 2005 – Buşteni – Cursuriă deă instruireă ”Cunoştin e generale şiă specificeă despreă programulă SAPARD”,ă
“Managementă şiă proceduriă pentruă Centreleă deă Informareă SAPARD”ă şiă “Rela ii publice şiă comunicare”ă - Mercury 
Promotions Bucuresti &  Agen ia SAPARD ; 

 Aug. 2004 – Craiova - „Facilitareăcomunitar ”ă- Asocia ia Roman  de Dezvoltare Comunitar  ; 

 Dec. 2003 - Craiova -  “ManagementulăResurselorăUmane”ăăprinăScoalaăRoman  de Afaceri -  Camera de Comer  
siăIndustrieă“Oltenia” ; 

 Oct. 2003 – Craiova, Busteni-  „StagiuăFormareăFormatori”ă– IMC Consulting Limited & FPDL & Asocia ia Roman  
de Dezvoltare Comunitar ; 

 Mai 2002 – Sinaia - “Metodeămoderneădeăselec ie şiăevaluareăaăpersonalului”ăCentrulădeăFormareăşi Perfec ionare 
Perfect Service Bucureşti ; 

 Oct. 2001 – Craiova - “Managementulă Proiectelor”ă ă prină Şcoala Roman  de Afaceri -  Camera de Comer şi 
Industrieă“Oltenia”; 

 Oct. 2001 – Craiova - “ManagementulăIntreprinderilorăMiciăşiăMijlocii”ăprinăŞcoala Romana de Afaceri -  Camera de 
Comer şiă Industrieă “Oltenia”ă Iun.ă 2000ă - Departamentul pentru preg tirea personalului didactic – Universitatea 
Craiova; 

 Mai 2000 - Craiova - “Imbun t irea performan elor de instruire şi dezvoltare în organiza ii”ă – PHARE Progres 
pentru Resurse Umane - Centrul pt. Implementarea ManagementuluiăPerformantăBucureşti; 

 Apr. 2000 –Craiova - Specializare Operare PC – Institutul pentru Tehnică de Calcul Bucureşti. 

 
Premii/Distincții 
 

 

STAGII 

EXTERNE 

 
Diplom Ăjubiliar , acordat ădeăBiroulăConsiliuluiăProfesoralăalăFacult iiădeăŞtiin eăSociale,ăcuăprilejulăanivers riiă
a10ăaniădeălaăînfiin areaăfacult ii,ăCraiova,ă8ăfebruarieă2010 
 

01.07-01.10.2012 – ITALIA (ROMA) - Burs ă post-doctoral  în cadrul Academiei Române din Roma, studiu i 
cercetare de teren pentru lucrarea post-doctoral  
07-14.07.2013 – ITALIA (FLORENTA) – ERASMUS Visiting & Teaching Assignment la Universita degli Firenze  
22-28.09.2013 – ITALIA- (REGGIO EMILIA) – Coordonator Stagiu de practic ă profesional  pentru studenții 
disciplinelor socio-umane ai Universit ții din Craiova 
28.04-03.05.2014  - TURCIA (MALATYA) - Mobilitate REGIO COMMENIUS, reprezentarea Universit ții din 
Craiova i prezentarea rezultatelor studiului sociologic privind violența în colile române ti  
24-30.09.2014 – TURCIA (ISTANBUL)- ERASMUS Visiting & Teaching Assignment la Istanbul Arel University 

 

ANEXE 
Pagini web:www.sociologiecraiova.ro  

 

http://www.sociologiecraiova.ro/

