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Curriculum vitae 

 

 

Informații personale: 

Nume:   Bulai, Alfred 

Adresă:   Aleea Valea Prahovei, nr 1A, București, Romania 

Telefon:   Mobil: 0722329201   

E-mail:   alfbulai@yahoo.com 

Naționalitate:  Română 

Data nașterii:  31.10.1962 

Loc de muncă: Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative 

Poziție ocupată: conferențiar doctor. Prodecan Facultatea de Științe Politice,   

Experiență  

Managerială:   2016 - prezent Directorul Departamentului de sociologie din SNSPA.  

 Prodecan Facultatea de Științe Politice 2001-2006 și 2009-2016 

 Președinte și secretar de stat, Agenția de Strategii Guvernamentale 

2006-2008  

EDUCAȚIE ȘI TRAINING   

• Perioada  1982-1986 

• Numele si tipul organizației  
Facultatea de Istorie-Filozofie; departamentul de 

Filozofie-Istorie, Universitatea București  

• Calificări/diplome obținute  Diplomă de absolvire 1986 

   

• Perioada  1990-1996 

 • Numele si tipul organizației 
 Universitatea București, Facultatea de Sociologie, 

Psihologie si Asistență Socială  

• Calificări/diplome obținute  Doctorat in sociologie 1996 

  Abilitare conducere doctorat sociologie 2018 
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Experiență profesională:  (selecție de programe de cercetări și studii) 

Perioada 
Angajator/ Titlul/ 

Contract/ Referințe 
Tară Rezumatul activităților realizate  

Octombrie 

2009-

septembrie 

2013 

Școala Națională de 

Studii politice și 

Administrative, 

Departamentul de 

Sociologie 

 

RO  Expert coordonator al echipei metodologice. 

Responsabilități: Coordonare și punerea în aplicare 

a metodologiei de cercetare și evaluare în cadrul 

Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor 

Umane POSDRU/56/1.2/S/36310, "Formare și 

dezvoltarea abilităților și interesul pentru 

dezvoltarea științifică teoretică și aplicată a 

studenților în cadrul ciclurilor de licență și masterat 

în domeniul științelor sociale" , proiect 

implementat de către Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative, în parteneriat cu ARACIS 

(Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior) și UEFISCSU (Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea Învățământului 

Superior și a Cercetării Științifice Universitare).  

Februarie 

2011-

decembrie 

2013 

Școala Națională de 

Studii politice și 

Administrative, 

Departamentul de 

Sociologie 

 

RO  Expert coordonator al echipei metodologice. 

Responsabilități: construcția și punerea în aplicare 

a unui program de doctorat inovator, inter-

disciplinar pe tema romilor, in cadrul proiectului 

”Construcția si implementarea unui program 

doctoral inovator interdisciplinar cu privire la 

problematica romilor”  POSDRU/107/1.5/S/82729, 

efectuat de către Școala Națională de Studii Politice 

și Administrative, perioada 2010-2014 

Septembrie

2013-

decembrie 

2013 

International 

Consulting Expertise 

Contact  

  

RO  Team lider al proiectului: ”Studiu privind 

performanța furnizării serviciilor de informare și 

relaționare cu cetățenii, inclusiv cercetarea 

gradului de satisfacție a cetățenilor, strategie și 

manual de comunicare” in cadrul proiectului 

Modernizarea serviciilor publice de informare și 

relaționare cu cetățenii, din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice - SMIS 13264 proiect cofinanțat prin 

Fondul Social European – Programul Operațional 

Dezvoltarea Capacității Administrative 

Decembrie 

2011- 

decembrie 

2013 

AMR – Societatea 

Romana de 

Reumatologie 

 

RO  Expert metodologie: Responsabilități: Coordonare 

și punerea în aplicare a metodologiei de cercetare 

și evaluare în cadrul Programului Operațional 

Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU/81/3.2S/ 

55648 „Formare profesionala pentru 
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implementarea noilor tehnologii in sistemul de 

sănătate”  

Martie 

2006-  

Ianuarie 

2009 

Agenția pentru 

Strategii 

Guvernamentale 

Președinte/ 

Coordonatorul 

activităților* 

* Culegerea datelor s-a 

realizat fie de către 

firme private, fie de 

către experții agenției. 

Cercetările/studiile au 

fost însă coordonate ca 

design  metodologic al 

proiectării și al 

prelucrării datelor de 

către mine 

 

RO Responsabilități in elaborarea și implementarea 

cadrului metodologic pentru activitățile de cercetare, 

audit și evaluare a programelor și politicilor publice, 

după cum urmează : 

• Programul "Barometrul Politicilor publice", 

Ancheta realizată în mod regulat de către Agenție 

pentru evaluarea politicilor publice și auditului 

măsurilor administrației publice în următoarele 

domenii : sistemul de educație, sistemul sanitar , 

activitatea administrației publice, lupta împotriva 

corupției și reforma justiției, integrarea europeană.  

• Programul " Barometrul Rural", program pentru 

evaluarea nevoilor specifice si problemelor 

fermierilor, din perspectiva integrării europene și a 

direcțiilor stabilite de Politica Agricolă Comună, 

precum și pentru diagnoza principalelor probleme 

ale comunităților rurale din România.  

• Programul "Mecanisme de generare și modalități 

de exprimare a culturii civice din România" . 

Proiectul a avut ca scop identificarea valorilor, 

problemelor actuale, precum și evaluarea 

participării la procesul de luare a deciziilor, 

voluntariat, asociativitate, încredere socială și alte 

elemente relevante pentru a face conceptul de 

cultură civică operațional.  

• Programul evaluarea politicilor publice 

guvernamentale - studiu calitativ axat pe 

identificarea impactului politicilor guvernamentale 

în diferite domenii: în procesul de integrare 

europeană, protecție socială, educație și 

agricultură.  

 Program ”Barometrul integrării” - cercetare 

sociologică privind percepția publică asupra 

aderării și integrării în Uniunea Europeană. 

Proiectul a presupus evaluarea nivelului general de 

încredere in instituțiile EU evaluarea nivelului de 

informare  referitor la fondurile europene și 

accesibilitatea acestora, analiza atitudinii față de 

alegerile europarlamentare.  

 Cercetare sociologică asupra fenomenului 

birocratic din România - evaluarea stadiului actual 

al administrației publice, din punct de vedere al 

eficienței comunicării publice și transparenței 
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activității administrative, evaluarea atractivității 

unei cariere în administrația publică, identificarea 

anumitor trăsături ale administrației publice, în 

comparație cu birocrația privată și evaluarea 

nivelului de adaptare și înțelegere a acquis-ului 

comunitar și a legislației românești în vigoare 

pentru domeniul administrației publice de către 

administrația publică românească, în contextul 

aderării României la Uniunea Europeană. 

 Programul "Agenda politică și populația", program 

care a avut ca scop identificarea nevoilor și 

evaluarea politicilor publice din mai multe domenii: 

sistemul de educație, sistemul sanitar, activitatea 

administrației publice, lupta împotriva corupției și 

reforma justiției, integrarea europeană. 

 Programul ”Barometrul administrației publice 

locale”- studiu privind identificarea problemelor 

care apar în relația dintre cetățean și administrația 

publică locală.  

 Studiu privind " Atitudinea cetățenilor cu privire la 

calitatea serviciilor publice, transparenței 

administrative și participarea civică la procesul de 

luare a deciziilor în România": identificarea 

deficiențelor în relația dintre administrație și 

cetățean, nivelul de informații și utilizare a 

legislației privind accesul la informație și 

transparența decizională.  

 ”Barometru Rural 2007” - cercetare cu privire la 

diagnosticul nevoilor și problemelor specifice 

mediului rural, precum și diagnosticarea politicilor 

rurale din România din perspectiva integrării 

europene.  

 Studiu sociologic pentru auditarea capacității de 

absorbție a fondurilor structurale și de coeziune 

pentru sectorul agricol. Studiul a avut ca scop 

identificarea problemelor și formularea de 

recomandări în scopul de a oferi un cadru eficient 

pentru gestionarea fondurilor structurale și de 

coeziune și propunerea de măsuri în scopul 

creșterii capacității de absorbție a potențialilor 

beneficiari. 

 ”Evaluarea planurilor de comunicare pentru 

programele operaționale sectoriale” - acest studiu 

a inclus, un audit al capacității de comunicare și a 
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prezentat recomandări pentru fiecare dintre 

Programele Operaționale Sectoriale.  

 Studiul "Sistemul universitar romanesc - realități, 

cauze, soluții"- studiu de diagnoză a sistemului 

universitar și a politicilor guvernamentale în acest 

sector. Grupuri țintă: studenți, doctoranzi, 

profesori și personalul de conducere. Studiul a avut 

ca scop identificarea problemelor cu care se 

confruntă sistemul educațional, conexiunea a forței 

de muncă, finanțarea și de auto-finanțare, 

evaluarea performanței sistemului de învățământ, 

relația dintre profesori și elevi, managementul 

sistemului de învățământ, prioritățile de reformă 

din sistemul de învățământ.  

 Studiul "Percepția angajatorilor români (publici și 

privați) pe piața forței de muncă ". Studiul a fost 

axat pe angajatori și angajați din diferite sectoare 

public și din sectorul privat.  

 Studiul "Sistemul sanitar românesc - realități, 

cauze, soluții" . Studiul a avut in vedere mai multe 

grupuri țintă: pacienți, asistenți medicali, 

farmaciști, medici și personalul de conducere. 

Studiul a avut ca scop identificarea problemelor cu 

care se confruntă sistemul sanitar, conexiunea 

forței de muncă, finanțarea și auto - finanțare, 

evaluarea performanței sistemului de învățământ 

din domeniu,  prioritățile de reformă din sistemul 

de învățământ de profil, relația cu fondurile de 

asigurări de sănătate , managementul spitalelor.  

 Studiul "Capitalul social - solidaritate comunitară și 

anomie socială în cadrul societății românești " . 

Studiul a fost axat pe mai mulți piloni: mediul rural, 

urban mare, urban mic și București . Studiul a vizat 

identificarea problemelor modernizării, evaluarea 

participării la procesul de luare a deciziilor, 

participarea civică și politică, relațiile și încrederea 

socială, indicatorii corupției și de satisfacție a 

succesului vieții.  

 ”Evaluarea impactului  campaniei Românii în 

Europa” și auditul programului  de comunicare în 

rândul comunităților de români din Italia și Spania. 

Studiile au vizat măsurarea nivelului informațional, 

indicatorii de atitudine și de comportament  

determinați de campania Romani în Europa în 



6 

 

cadrul comunităților românești și ale cetățenilor 

dințările gazdă  din Italia și Spania. 

Iunie 2007-

Iunie 

2009 

Școala Național de 

Studii Politice și 

Administrative 

 

RO  Expert în proiectarea și implementarea 

metodologiilor de cercetare și analiză statistică 

socială în cadrul Consiliului Național al Cercetării 

Științifice în Învățământul Superior proiect, grant 

tip A, cod 837, "Culturi în Dobrogea. Comunități, 

teritoriu și dezvoltare în regiunea Dobrogea" 

Iunie 2006-

Iunie 2008 

Școala Național de 

Studii Politice și 

Administrative 

 

RO  Team leader - Program de evaluare a sistemului 

public instituțional in contextul reformelor impuse 

de aderarea la UE și integrarea in UE. Reconstrucția 

instituțională în România- proiect finanțat de 

Consiliul Național al Cercetării Științifice din 

Învățământul Superior, implementat de către 

Școala Națională de Studii Politice și administrative 

din București.  

Decembrie 

2005 – 

martie 

2006 

AB Research Grup  

 

RO  Team leader- Program „Conducting of researches 

on communication activities” program finanțat  de 

Delegația Comisiei Europene în România. 

Programul a presupus evaluarea campaniilor de 

comunicare desfășurate de Delegația Comisiei 

Europene în România. Beneficiar AB Research Grup 

Romania 

Septembrie 

2001-  

Mai 2002 

TRANSFORMA 

Consultant- Auditor 

 

RO  Expert consultant și auditor al programului 

”Integritatea administrației publice locale”, 

program finanțat de MATRA- program al  

Ministerului de Externe al Olandei și ProDemocrația 

(România). A fost auditat întregul program realizat 

de către echipele de pilot ale administrațiilor locale 

și ale organizațiilor non-guvernamentale la nivel 

național, fiind elaborat un clasament de proiecte. 

Septembrie 

2001-  

Mai 2002 

TRANSFORMA  

Expert Evaluator  

 

RO  Expert Evaluator al programului româno-olandez 

”Stimularea democrației participative în România”, 

proiect pilot (Finanțat prin MATRA program al 

Ministerului de Externe al Olandei și ProDemocrația 

(România). 

Decembrie 

2001 - 

Noiembrie 

2002 

Contract privat 

 

RO  Expert- Activități de evaluare a antreprenorialului 

universitar din România -. Proiect finanțat de Banca 

Mondială în anul 2001 în scopul auditului 

potențialului antreprenorial al universităților. 

Auditul a fost efectuat la nivelul a 10 universități 

publice și private din România, fiind selectate cele 

mai importante centre universitare cu astfel de 

potențial. Studiul a presupus o evaluare a 
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resurselor umane din domeniul administrativ, din 

zona de management, evaluarea transparenței 

decizionale și a politicilor de dezvoltare. 

Iunie 

1998 – 

Iunie 

1999 

Universitatea din 

București 

 

Roma

nia 

 Expert evaluator- Analiza sistemului de finanțare al 

învățământului universitar, contract finanțat de 

Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, iunie 1999. Programul de 

cercetare a vizat diagnosticarea sistemului de 

finanțare în sistemul de învățământ românesc, ca 

urmare a reformei aplicate în 1998. 

Decembrie 

1998 - 

Mai 2000 

Contract privat 

 

Roma

nia 

 Team leader- program ”Creșterea rolului femeilor 

în cadrul comunităților rurale” - evaluare și audit în 

comunități rurale din punct de vedere al 

potențialului de dezvoltare, pentru demararea 

unor proiecte pilot, în cadrul Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Aprilie 

1997 - 

Aprilie  

1999 

World Bank  

 

Roma

nia 

 Team leader-  Evaluarea sistemului de servicii 

sociale  din România în scopul identificării politicilor 

de suport în acest domeniu. Program: „Poverty 

assessment and possibilities of community- level 

development in counties with a high risk of 

poverty” World Bank, 1998 

Decembrie 

1996 – 

Iunie 

1999 

World Bank  

 

Roma

nia 

 Team leader-Diagnoza nivelului de sărăcie și a 

capacității de dezvoltare la nivel comunitar în 

județele Alba, Botoșani, Călărași, Sălaj, Tulcea și 

Vaslui – Cercetare în vederea diagnozei nivelului de 

dezvoltare și construcției indicatorilor de evaluare 

a nivelului sărăciei în scopul definirii instrumentelor 

metodologice pentru politicile implementate de 

Banca Mondială în România. Programul de 

cercetare a fost finalizat cu documentul 

programatic de funcționare al Fondului Social 

Român, reprezentând punctul de plecare al 

politicilor pentru zonele defavorizate.  

1997-1998 LUAS/Universitatea 

Bucuresti 

 

Roma

nia 

 Team Leader- programe de cercetare în domeniul 

social, coordonatorul  Barometrului de Opinie 

Publică, beneficiari Fundația pentru o Societate 

Deschisă și Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Civile 

 

Membru internațional al American Sociological Associations ((International Associate 

Member) ID No: 1030339 
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Publicații:  

Volume de autor: 

 

 Mecanismele electorale ale societății românești, Paideia 1999 (264 pag); 

 Focus grup, Paideia 2000 (120 pag) 

 Societatea reală. Editura Fundației Cultura, 2007 (224 pag) 

 Sociologia şi cotidianul, Eseuri despre societate reală, Societatea reală, 2009 (236 pag) 

 Concepte fundamentale în sociologie, Editura Paideia, 2009, (320 pag) 

 La sociologia y lo cotidiano, NIram Art, 2016 Madrid, London, New York (traducerea în 

spaniolă a lucrării Sociologia și Cotidianul)  

 Fundamentele sociale ale cunoașterii, Editura Trei, 2017 

 

Volume colective: 

 Dicționar de Sociologie, coordonatori Catalin Zamfir și Lazar Vlăsceanu, Babel, 1993. 

Editorial secretar și coautor. 

 Sondajul de opinie, coordonator cu Vintilă Mihăilescu și coautor, Paideia, 1997 

 Aspecte ale finanțării globale a universităților, coautor, coordonatori Adrian Miroiu si 

George Dincă, Cenpo 2001 

 Manifest pentru o universitate antreprenorială coautor, Coordonator Valentin Mureşan, 

Punct, 2002  

 Educația și învățământul – Orizont 2015, Corint, 2004  

 Cine se teme de democrație? Coautor (original title Who is afraid of democracy?) Manual 

of participative democracy, coordinator Henk van de Graaf, Transforma 2004  

 Cine se teme de integritate? Coautor, (original title Who is afraid of integrity) coordinator 

Henk van de Graaf, Transforma 2006 

 Sociologie, Manual pentru clasa a IX a, Humanitas educațional, 2006 

 Reconstrucție instituțională și birocrație publică în România, coordonator și coautor, 

Societatea Reală Printing House, 2009.  

 Romania după 20 de ani, coordonator, Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea, Institutului 

European, Iaşi, 2010.  
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 Lumile diferite ale protestelor din Piața Universității 2012 și “ambasadorii” lor: construcția 

dramaturgică a cadrelor de protest în Iarna vrajbei noastre – Protestele din România 

ianuarie – februarie 2012,Paideia, 2012 coautor 

 In fiction we trust, coordonator împreună cu Cătălin Partenie, Polirom, 2016  

 
 
Suporturi de curs 

  

 Concepte fundamentale în Sociologie suport curs, National School of Political and 

Administrative Studies, 2003 

 Ghid de eficientizare a activităților desfășurate în administrația publică locală, 

coordonator, Codecs, 2001 

 Comunicare socială, suport curs, National School of Political and Administrative Studies, 

2004 

 Analiză electorală, suport curs, National School of Political and Administrative Studies, 

2004 

 Analiza și evaluarea politicilor publice, suport curs, Paideia 2000 

 

Literatură: 

8539,  Paideia 2003 

Scriitorii, Paideia 2012  

Documentare TV 

 Balul Țiganilor (Gypsy Ball) 50 min. Presented at Astra Film festival 

 Bucureștiul fierbinte (Hot Bucharest) 90 min.  

Rapoarte de cercetare, studii și articole, participări la conferințe: 

 Prolegomene la orice reforma a invatamintului romanesc" (Prolegomena to any 

reform of the Romanian education system) Revista de Pedagogie (Pedagogy Magazine) 

number 2/1991. 

 "Television at the beginning of the Transition în Romania; Sociological aspects" în 

Romanian Journal of Sociology 1994. 
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 "Schimbarea sociala intre economie si sociologie. Mitul economicului" (Social change 

between economy and sociology. Myth of the economic. Revista de cercetări sociale, 

2/1994.  

 "Tranzitia televiziunii intre traditie si modernitate" (Transition of the television 

between tradition and modernity). Revista de cercetări sociale, 3/1994 

 "Victoria socialismului?" (Victory of the socialism?)  Revista de cercetări sociale 

2/1995.  

 Televiziunea în tranziție; Cazul românesc (Television in transition; the Romanian case), 

Study elaborated for the Central Europen University, 1995 

 Componenta etnică și naționalistă în comportamentul electoral; Mecanismele și 

factorii care condiționează comportamentul de vot. Alegerile locale din municipiul Cluj 

(The Ethnic and nationalist component within the electoral behavious; Mechanisms 

and factors with influence on the voting behaviour. The local elections in Cluj city), 

Study elaborated for "Project for Ethnic Relations", 1996  

 Barometrul de opinie publica  - September 1997, contract with the Foundation for an 

Open Society (Fundatia pentru o Societate Deschisa).  

 Diagnosis of the state of poverty and of the development possibilities at community 

level in Alba, Botosani, Calarasi, Salaj, Tulcea and Vaslui counties, World Bank,1997. 

 Probleme ale functionarii sistemului de servicii sociale (Problems of the social services 

functioning), World Bank,1998. 

 Eficientizarea comunicării sociale ca acțiune de dezvoltare comunitara, Studiu  

elaborat pentru Fundația pentru o Societate Deschisa, May 1998. 

 Increase the role of women within the rural communities. Study elaborated for the 

United Nations Development Program based on the field research in Buzau and Vaslui 

counties, December 1998. 

 Educație si Învățământ – Orizont 2000+. Prognosis study, elaborated in cooperation 

with Dorel Sandor, Mircea Toma and Dorina Chriritescu, for the Open Society 

Foundation, 1999. 

 Porcul şi Societatea reală in Revista Societatea Reală (Real Society Magazine) 1/2004 

 Este Bucureştiul anomic? in Revista Societatea Reală (Ral Society Magazine 1/2005 

 O altfel de abordare a crizei; Fundamentele sociale si schimbarea modelului cultural, 

Sfera Politicii, 1 / 2009 

 Fundamentele sociale ale crizei, prezentare la Conferința Națională a Facultății de 

Sociologie și Asistență Socială, Crize, Tranziții si Integrări (Social fundaments of the 

crisis, presentation at the National Conference of the Sociology and Social Assistance 

Faculty, Crisis, Transitions and Integrations): Sociology and society after two decades 

of transformations, 2009 

 Politizare versus Birocratizare  in volumul „Reconstrucție instituțională şi birocrație 

publică în România”. Editura Societatea reală, 2010 

 Cartografierea socială a Bucureștiului, directorul programului departamentului de 

sociologie din SNSPA, București, 2010 
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 Schimbarea ca eșec asumat; Rețelele sociale de încredere si construcția instituționala. 

In volumul Romania după 20 de ani  Editura Institutului European, Iași 2010. 

 Cartografierea socială a Bucureștiului, directorul programului departamentului de 

sociologie din SNSPA, București, 2011 

 Drăguș opt decenii de transformări. Coordonator al programului de cercetare 

documentară în cadrul Departamentului de sociologie 2011 

 Cele două lumi ale protestelor din Piața Universității din 2012 şi construcția 

dramaturgică a cadrelor de protest (The two worlds of protests in the University 

Square in 2012 and the dramaturgic construction of protest frameworks - 

communication session delivered within the 2nd International Conference of the 

Romanian Sociological Society: “Beyond Globalization” 2012 

 Power, Knowledge and Interest. The Three-dimensional Model of Good Governance, 

article published in the European Journal of Science and Theology, 2012.  

 Sistemul de învățământ din România: atitudini, opinii și reprezentări sociale  

- cadre didactice din sistemul preuniversitar și universitar Raport de cercetare 

prezentat la Conferința ”Formarea și dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru 

cercetarea științifică teoretică și aplicată a studenților din ciclul de licență şi masterat 

în domeniul științelor sociale și politice” Conferință închidere proiect, ianuarie 2012 

 The reconstruction of Romanian Society. But is it possible this? in European Journal 

of Science and Theology, 9 (2) (2013) 1-17. ISSN 1841- 0464 

 Two images, two realities, one protest. Visual analysis of the dramatic construction of 

reality. The protest in Bucharest January 2012. Paper and visual presentation at 

Conference of international Visual Sociology Association July 2013  
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