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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
10/2017–03/2019

Profesoară de engleză- grădiniță și afterschool
SC Sweet Baby SRL

10/2018–12/2018

Cecetător asociat în proiectul: Diagnostic urban zona Ferentari în vederea lansării
unui program de regenerare urbană
Primăria Municipiului București

10/2015–01/2016

Cercetător asociat in proiectul : Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi
din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind
integrarea romilor
INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
-realizarea de interviuri cu reprezentanți ai ONG-urilor roma din România
-dezvoltarea unui raport de comunitate bazat pe cercetare etnografică

01/2015–01/2016

Invățătoare
Terenul etnografic pentru teza de doctorat a fost desfășurat ca învățătoare la clasa a III-a in cadrul
unei școli din mediul rural din proximitatea Bucureștiului, cu o populație semnificativă de romi căldărari.

01/2015–11/2015

Coordonator cercetare proiectele ACTIV și CIVIS
Concept Electronics SRL
-dezvoltarea pentru fiecare dintre cele 2 proiecte a unei cercetări cantitative și calitate în patru județe
cu privire la programul național A Doua Șansă
-dezvoltarea de chestionare, analiza și prelucrarea datelor cantitative
-elaborarea de grile de interviu, analiza și prelucrarea datelor
-elaborarea grilelor de focus grup, organizarea și moderarea focus-grupurilor, analiza și prelucrarea
datelor
-elaborarea raportului de cercetare și a recomandărilor pe baza rezultatelor

10/2014–
11/2015

Expert pe termen scurt în proiectul: Cresterea Capacitatii Administrative a
sistemului public de Cercetare Dezvoltare si Inovare a Romaniei, pentru a
raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare sociala
a Romaniei- SMIS 37609
UEFISCDI
-analist uman cu funcția de identificarea de semnale slabe (fenomene cu potențial de amplificare)
-dezvoltarea infrastructurii informatice și realizarea, testarea și operaționalizarea unei platforme de
management de cunoaștere la nivelul structurilor MEN responsabile de CDI și al UEFISCDI
-dezvoltarea componentei de prevenire timpurie (early warning) a platformei de management de
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cunoaștere
-implementarea componentei de analiză semantică din cadrul platformei de management de
cunoaștere
01/12/2014–31/03/2015

Junior Research Executive- Quantitative Research
IPSOS, București (România)

01/03/2014–01/12/2014

Qualitative Supervisor
IPSOS Research, București (România)
Coordonarea activitatilor din departamentul Field de cercetare calitativa al IPSOS Research

01/07/2013–05/09/2013

Interimaire
MANPOWER BELGIUM, Liège (Belgia)
Promovarea de inițiative cetățenești la standuri din diverse locații in Liège, Belgia

01/03/2012–30/08/2012

Asistent de cercetare
SNSPA-Proiectul: "Construcția si implementarea unui program doctoral inovator
interdisciplinar cu privire la problematica romilor", București (România)
Cercetare de teren in comunități rome :
▪ desfășurarea de interviuri cu reprezentanți ai autorităților locale dar și cu membrii comunităților
rome
▪ utilizarea metodei observației participative de scurtă durată in comunitățile de romi pentru obținerea
de informații necesare proiectului
▪ completarea de fiselor de observație pe baza elementelor explorate in comunități, pentru baza de
date a proiectului

01/11/2010–31/05/2011

Expert pe termen scurt in cadrul proiectului POSDRU “Formarea si dezvoltarea
aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la nivelul
studiilor de licenta si masterat in domeniul stiintelor sociale si politice”
SNSPA, București (România)

01/01/2010–01/06/2010

Project Manager
Managerul proiectului Youth in Action: ”Different but together”, București (România)

10/01/2009–30/05/2009

Colaborator Instructor FasTracKids
FasTracKids, București (România)
pregătirea, predarea cursurilor FasTracKids și realizarea altor tipuri de activități specifice programului
pentru copii cu varstele cuprinse intre 3-6 ani

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2014–Prezent

Doctorand Sociologie
SNSPA, Bucuresti (România)
Coordonator teză: Vinitilă Mihăilescu
Teză: abandonul școlar și dificultăților educaționale întânite de către copiii romi căldărari
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Septembrie 2016- Iunie 2017: mobilitate doctorală in cadrul universității Lumière Lyon 2
Iulie- August 2017: stagiu în cadrul Centrului de cercetare Max Weber, Lyon

01/10/2011–19/02/2014

Master Antropologie
SNSPA, Facultatea de Știinte Politice, București (România)
Anul universitar 2012-2013 -stagiu Erasmus, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université
de Liège.
"Siaora, love hoa neamo. Copiii, averea si neamul- analiză a strategiilor de mariaj intr-o comunitate de
romi căldărari".- dizertația a fost susținuta în februarie 2014 în urma unui teren de 3 luni într-o
comunitate de romi căldărari.

01/10/2008–30/06/2011

Diplomă de Licență (Sociologie)
SNSPA, Facultatea de Știinte Politice si Administrative, București (România)
Lucrare de licență susținută în iulie 2011 cu titlul: ”Fenomenul meditaţiilor în România ca parte a
strategiilor de reuşită în viaţă”, în care am propus o posibilă grilă de analiză și interpretare a lecțiilor
private din cadrul sistemului românesc de educație.

01/09/2004–30/06/2008

Diploma de Bacalaureat, Atestat invatator-educator
Liceul Pedagogic Costache Negri, Galați (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

C1

B2

B2

B2

Cours de francais langue étrangère, niveau B2+, ISLV Ulg

engleză

C2

C2

B2

B2

B2

Cambridge Certificate in Advanced English (ESOL), grade B (Council of Europe Level C1)
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Abilități de lucru in echipă si de comunicare dobândite ca urmare a formării profesionale (desfășurarea
de terenuri etnografice, interviuri, focus grupuri, prezentări la conferințe naționale și internaționale) dar
și a activităților de voluntariat desfășurate.
Capacitatea de adaptare la medii multiculturale dobandită in cadrul proiectelor de schimburi de tineri, a
stagiilor internaționale, a proiectelor de cercetare.
Experiență in lucrul cu tinerii cu vârste intre 2 si 18 ani obținută ca urmare a profilului pedagogic urmat
in liceu, a activităților de instructor FTK, invățătoare, voluntar, mentor sau profesoară de engleză.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Excelente abilități organizatorice ca urmare a coordonării de cercetări de teren în cadrul masteratului
și doctoratului dar și in proiectele profesionale sau a activității de cadru didactic.
Experiență în managementul de proiect și echipă, dezvoltate prin activitățile de scriere, implementare,
evaluare si raportare în cadrul YPA pentru proiectul „Different but together” (Schimb de tineri finanțat
de Comisia Europeană prin programul Tineret in Acțiune la care au participat 30 de tineri din 5 tari
europene).
Experiență în lucrul cu parteneri internaționali (Estonia, Italia, Slovenia, Ungaria, Polonia, Serbia,
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Ajerbaidjan) în cadrul proiectelor demarate in colaborare.
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competențe de cercetare: abilități de design a metodologiei de cercetare-definirea problematicii și a
intrebărilor de cercetare, dezvoltarea de instrumente de cercetare atât calitativă cât și cantitativă
(chestionar, grilă de interviu, grilă de întrebări focus-grup), codare și analizare a datelor, abilități de
scriere și livrare a raportului de cercetare (atât oral cât și scris), dezvoltarea de recomandări pe baza
rezultatelor cercetării.
Competențe analitice: rezolvarea de probleme și gândire critică ca și analiza, sinteza și interpetarea
informațiilor.
Abilitatea de a lucra cu deadline-uri strânse.

Competențele digitale

Abilități de operare Office, SPSS, Atlas

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
▪ Conferințe/prezentări:
-septembrie 2018, București: Conferința Anuală a Gypsy Lore Society and Conference on Gypsy /
Romani Studies, prezentarea: “Drawing Transformation of Power through Resistance among Romani
Caldarari Women”
-mai 2018, București: prezentare în cadrul seriei de conferințe Self Point- Copilăria o perioadă fericită
-septembrie 2017, București: Conferința anuală a Societății de Antropologie Socială si Culturală
(SASC) din România- Ethnographies of Class in Central and Eastern Europe, prezentarea: “My
capital Rocks!” (cu Raluca Nagy și Andrei Mihail)
-iunie 2015, Zagreb: International Society for Ethnology and Folklore, SIEF 12th Congress,
prezentarea: : “Private tutoring phenomenon in the socialist Romania as a form of resistance”
-octombrie 2013, București: Conferința anuală a Societății de Antropologie Socială si Culturală
(SASC) din România-"Cultures of Mobility and Immobility" cu prezentarea: "Children and ethnic
boundaries. Negotiating ethnicity in a Freinet elementary school of Liege"
▪ Școli de vară/seminare/cursuri/stagii de practică:
-august 2016: Participare la prima școala de vară a rețelei de cercetori in romani studies, NAIRSBratislava, Slovacia
-august 2015: Participare la Cursurile de vară de limba romani organizat de Gheorghe Sarău,
Costinești
-iulie 2012: Participarea la cercetarea de teren "La masă cu omenii Deltei" desfașurată in Delta Dunării
-17-24 august 2011: Participarea la „Universitatea de vară-modulul antreprenoriat”- Costinesti
-23-25 ianuarie 2010: Participarea la "Curs de formare pe management de proiect in context Tineret in
Acțiune, Bucureşti"
-24-30 august 2010: Training „CSR in Modern Youth Work”, Gliwice, Polonia
-16-20 septembrie 2009: Participare curs „Scrierea propunerilor de finanțare in context Tineret in
Actiune-Schimburi de tineri”-Predeal
-iulie 2009: Participarea la Școala de Vară “Tinerii şi diversitatea”,C.N.C.D., Mangalia
-2009: Stagii de practică- cercetare de teren realizate in comunele Runcu (Dambovița si Gorj)
▪ Activități de voluntariat:
-ianuarie-iunie 2015: Voluntar in cadrul proiectului ”Big Brother – Program de mentorat pentru tinerii
romi”
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-iulie-septembrie 2014: voluntar in proiectul : “Roma Survivors of Deportations to Transnistria”
-14-20 octombrie 2013: Voluntar organizarea festivalului ASTRA film, Sibiu
-octombrie 2012-ianuarie 2013: Voluntar in cadrul “Ecole de devoirs” al SAS- SERVICE D'ACTIONS
SOCIALES, Liège
-septembrie-noiembrie 2011: Voluntar organizarea ”Gala Premiilor in Educație”
-septembrie 2011: voluntar organizarea Conferinței Anuale a Societății de Antropologie Socială si
Culturală (SASC) din România
-mai 2011: Voluntar organizarea celei de-a doua editii a proiectului “Cartografierea socială a
Bucureştiului”
-14-17 octombrie 2009: Voluntar organizarea ISSA Conference, Bucuresti
▪ Alte activități:
-Absolvent al modulelor pedagogice I si II organizate de Facultatea de Stiinte Politice, SNSPA.
-27 septembrie-6 octombrie 2011: lider de grup în cadrul Schimbului de tineri „European Youth
focuses on immigration” desfășurat in Mercatino Conca- Italia
-mai 2009: Premiul special al Juriului-Societatea Reală în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice:
“Cotidianul. Perspective sociologice” pentru cercetarea desfăşurată in cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Politice: „Studentul la Știinte Politice azi”
-septembrie 2009: Operator de teren in proiectul Barometrul adolescenței
Articole nonacademice:
https://www.scena9.ro/article/antropologi-emisiune-bravo-ai-stil
https://www.scena9.ro/article/imparteala-jucariilor-mopuri-pentru-fete-grenade-pentru-baietihttps://sociologiepublica.wordpress.com/2011/05/16/meditatiile-cand-cum-dar-mai-ales-de-ce/
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