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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

02/2017–Prezent Asistent cercetare - baze de date
Institutul Na ional pentru Cercetare i Formare Culturală (INCFC), Bucure ti (România) ț ș ș

- Construirea bazelor de date aferente unor studii realizate de INCFC;

- Elaborarea metodologiilor aferente unor studii realizate de INCFC;

- Construirea instrumentelor de cercetare aferente unor studii realizate de INCFC;

- Analize statistice;

- Controlul calită ii bazelor de date realizate în cadrul altor studiiț  realizate de INCFC.

10/2015–Prezent Asistent universitar asociat pentru seminarele asociate cursurilor de „Explica ie ț
sociologică” i „Sociologia timpului”ș
Facultatea de Sociologie i Asisten ă socială, Universitatea din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ț ș ș

2016 Colaborator cercetare sociologică
Institutul Na ional pentru Cercetare i Formare Culturală (INCFC) ț ș

- Îmbunătă irea metodologiei aferente Barometrului de Consum Culturalț ;

- Realizarea chestionarului pentru Barometrul de Consum Cultural 2016

2016 Colaborator cercetare sociologică pentru „Barometrul de consum cultural 2015. 
Preferinţe, practici şi tendinţe”, capitolul „Consum cultural non-public”
Institutul Na ional pentru Cercetare i Formare Culturală (INCFC) ț ș

- Documentare;

- Analize statistice;

- Scriere raport de cercetare.

2015 Colaborator cercetare sociologică pentru „Studiu de consum cultural la nivelul 
ora ului Bucure ti”, capitolul „Calitatea vie ii i valori culturale urbane”ș ș ț ș
Institutul Na ional pentru Cercetare i Formare Culturală (INCFC) ț ș

- Documentare;

- Analize statistice;

- Scriere raport de cercetare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015–Prezent Doctorand în cadrul colii doctorale de sociologieȘ
Facultatea de Sociologie i Asisten ă socială, Universitatea din Bucure ti (România) ș ț ș
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2013–2015 Diplomă de master, domeniul „Cercetare sociologică avansată”
Facultatea de Sociologie i Asisten ă socială, Universitatea din Bucure ti (România) ș ț ș

2010–2013 Diplomă de licen ă, domeniul „Sociologie”ț
Facultatea de Sociologie i Asisten ă socială, Universitatea din Bucure ti (România) ș ț ș

2006–2010 Diplomă de bacalaureat
Colegiul Na ional B.P. Ha deu, Buzău (România) ț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C1 C1 C2

franceză A2 A2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Programe cunoscute

Utilizator experimentat în: Microsoft Office (procesoare de text, calcul tabelar i date) i ș ș IBM SPSS 
(management i analiză date).ș

Utilizator intermediar în: Stata (management i analiză date), ș SAS University Edition (management i ș
analiză date), IBM SPSS Amos (management i analiză date), ș UciNet (management i analiză date ș
rela ionale) i ț ș Gephi (management i analiză date rela ionale)ș ț .

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe Participare la „The 4th International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS) Sibiu: 
New Societies, Old Minorities/New Minorities, Old Societies” cu prezentările:

- Social classes through the lens of time capital în cadrul panelului Time and social policy: 
imaging welfare futures.

- Exploring emergence in transactional data through social network analysis în cadrul panelului 
Exploring Social Relationship Patterns Inside Organizations or Communities from a Social Network 
Analysis.

Publicaţii ▪ Capitolul „Capital social i consum cultural în rândul seniorilor”, împreună cu Marian-Gabriel ș
Hâncean, în Croitoru, C., Becu , A. (coord.) (2017). ț Barometrul de consum cultural 2016. O 
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radiografie a practicilor de consum cultural. Bucure ti: Pro Universitaria.ș

▪ Sec iunea „Metodologie i precizări teoretice”, împreună cu Anda Becu , în Croitoru, C., Becu , A. ț ș ț ț
(coord.) (2017). Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural.
Bucure ti: Pro Universitaria.ș

▪ Capitolul „Consum cultural non-public" în Croitoru, C., Becu , A. (coord.) (2016). ț Barometrul de 
consum cultural 2015. Preferin e, practice i tendin eț ș ț . Bucure ti: Pro Universitariaș .

▪ Capitolul „Calitatea vie ii i valori culturale urbane" în Croitoru, C., Becu , A. (coord.) (2016). ț ș ț Studiu 
de consum cultural la nivelul ora ului Bucure tș ș i. Bucure ti: Pro Universitaria.ș
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