
Daniela Panica 

daniela.panica.14@politice.ro  Bucharest, România  

02/2018 – ÎN CURS – Bucuresti 
ACCOUNT MANAGER – QUESTIA GROUP 

Oferirea de sugestii de îmbunătățire pentru metodologia de cercetare către personalul superior și
client
Raportare privind starea contului
Gestionarea proiectelor de atât în fazele de implementare, cât și în cele de operare, incluzând
instruirea clientului, gestionarea echipei, direcționarea proiectelor, prioritizarea, prezentarea
generală a proceselor, supravegherea sarcinilor administrative
Implicarea directă în procesele de cercetare online: proiectarea studiilor, lucrul pe teren, analiza și
raportarea

Adresă Bucuresti, România  

02/2017 – ÎN CURS – București, România 
CADRU DIDACTIC ASOCIAT – SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
(SNSPA) 

În cadrul seminarului de:
Politici publice (Licență anul II) - Subiecte principale: analiza politicilor publice, politici de mediu,
evaluarea politicilor publice, metode de cercetare în științe sociale;
Introducere în relațiile publice (Licența anul I) - Subiecte principale: Istoria relațiilor publice, Modele
de comunicare, Cercetare în relații publice. 

01/10/2018 – 01/04/2019 
ASISTENT MANAGER – ALMARO TRAINING 

Furnizarea documentațiilor necesare pentru cursuri;
Crearea de rapoarte, analiza și interpretarea datelor de sondaj;
Colaborarea cu managementul și administrația publică pe probleme administrative.

Adresă Bucuresti, România  

10/2016 – 09/2017 
ASISTENT DE CERCETARE – EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

"Willing to Pay? Testing Institutionalist Theory with Experiments", este un proiect dezvoltat de cercetători de
la Institutul Universitar European. Proiectul a examinat de ce oamenii din unele țări aparent sunt mai
dispuși să-și plătească impozitele decât în altele? Ne-am putea aștepta ca sarcini fiscale ridicate sau rate
ridicate ale impozitării să determine oamenii să fie mai susceptibili să nu își declare corect veniturile.
Constatăm că nu este cazul. În schimb, printr-o combinație de experimente de laborator și analize istorice,
acest proiect ERC demonstrează că „dorința de a plăti” este mai direct legată de calitatea guvernării și
eficiența serviciilor publice decât de sarcina fiscală în sine. Proiectul a examinat în mod specific întrebarea
dacă există prejudecăți culturale care să explice de ce unele țări au o evaziune fiscală mult mai mare decât
altele. Cercetările demonstrează faptul că cultura oferă o explicație slabă.

Istoricul sarcinilor:
Organizarea sesiunilor experimentale în România (recrutarea participanților, trimiterea de invitații,
logistică);

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
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Citirea instrucțiunilor către participanți;
Colectarea datelor din experimente;
Furnizarea de plăți și chitanțe participanților;
Oferirea de feedback echipei de cercetare cu privire la desfășurarea experimentelor.

Adresă Bucuresti, România  

07/2014 – 09/2014 
ASISTENT CERCETARE TEREN – MUZEUL TARANULUI ROMAN 

Istoricul sarcinilor:
Urmărirea prin metoda Time-Tap a interacțiunii vizitatorului cu exponatele muzeului;
Administrarea sondajelor pentru vizitatori;
Analiza datelor din observațiile noastre;
Ajutor în redactarea raportului final.

2017 – ÎN CURS – Bucuresti, România 
DOCTOR ÎN SOCIOLOGIE – Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) 

Facultatea de Științe Politice, Departamentul de Sociologie
Domeniu: Sociologie
Domenii de cercetare: politici publice, inegalități economice, domenii de dezvoltare, analiza datelor
economice, sociologie politică, tranziție către capitalism în România post-comunistă

Adresă Bucuresti, România  

2015 – 2017 – Bucuresti, România 
MASTER ÎN ȘTIINȚE POLITICE – Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) 

Facultatea de Științe Politice
Domeniul: Economia politică

Domenii de interes: economie politică, statistică avansată, teoria guvernării, filosofie politică,
managementul proiectelor de cercetare și scriere

Dizertație: Statul bunăstării in România post-comunistă în contextul globalizării

Descriere: În analiza mea, am testat efectul unor factori externi, cum ar fi globalizarea (măsurată ca: costul
forței de muncă și nivelurile importurilor și exporturilor), capacitatea statului de a colecta impozite,
nivelurile de inegalitate socială (măsurate prin coeficientul GINI) și PIB cu cheltuielile pentru programele de
protecție socială. Folosind metodologia de regresie OLS, rezultatele au arătat că coeficientul GINI a fost cel
mai puternic predictor din model, urmat de costul forței de muncă și, în cele din urmă, de nivelurile
importurilor și exporturilor.

Adresă Bucuresti, România  

2012 – 2015 – Bucuresti, România 
LICENȚĂ ÎN SOCIOLOGIE – Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) 

Facultatea de Științe Politice, Departamentul de Sociologie
Domeniu: Sociologie
Tematici studiate: Sociologie politică, Statistică, Focus Group, Proiectarea și metodologia cercetării,
Sociologia comunităților, Sociologia cercetării pieței

Teza de licență: Impactul religiosității asupra participării politice
Descriere: Religiositatea și participarea politică, la prima vedere par să aparțină unor sfere teoretice și
sociale diferite, dar în contextul unei implicări politice (de un anumit nivel) al Bisericii Ortodoxe Române,
relația dintre aceste două tematici nu poate fi să fie ignorată. Una dintre principalele concluzii ale tezei

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ



mele a fost că nu există o asociere semnificativă între participarea în cadrul serviciilor religioase și
participarea politică, deși există o asociație între cu intenția de vot, căt și o asociere negativă între
participarea la demonstrații și participarea la serviciul religios.

Adresă Bucuresti, România  

Limbă(i) maternă(e):  ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ C2 C2 C2 C2 C1

JAPONEZĂ A1 A1 A1 A1 A1

FRANCEZĂ A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Competențele mele digitale 

SPSS Statistical Tool  Microsoft Excel  Microsoft Word  Microsoft Powerpoint  R/ R Studio  STATA
(Basic) 

Publicații 

"Economic growth and environmental expenditure: The case of Romania", Proceedings of 6th
ACADEMOS Conference, 2019, vol.6
“National Report ROMANIA. 2017” Co-authored with Todor Arpad and Cristian Pirvulescu. Country
Report for the COOPILOT Project.
"Entrepreneurial attitudes, school environment, and parents’ civic participationin", 2017,
Entrepreneurs.Entrepreneurship: Challenges and Opportunities in the 21st Century, Tritonic
''The Effect of Work Attitudes and Environment on Job Satisfactionand Commitment'', Proceedings of 4th
ACADEMOS Conference 2017, Vol 4.
''Negative social capital and institutional inefficiency'' Jun 15, 2016 publication description Proceedings
of Third Academos Conference 2016, Vol 3
''Efectele educaţiei și încrederii asupra angajamentului civic'' 2016 publication description Societate
civilă, democrație și construcție instituțională, Polirom.
''Regresia Logistică'' 2015, Metoda Experimentală și analiza datelor în psihologie, Editura Terra Nostra,
Iași

Conferințe 

International Conference "Governing for the Future", Bucharest, Romania, June 2016;
International Conference "Entrepreneurs. Entrepreneurship: Challenges and Opportunities in the
21st Century"Bucharest, 18-20 May 2017;

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 

PUBLICAȚII 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 

◦ 
◦ 



International Political Science Conference: "The Quality of Democracy in the New Political Era",
Bucharest, 15-18 June 2017.
International Political Science Conference: "Political and Economical Unrest in the Contemporary Era"
20-23 June 2019
Strategica International Conference "Upscaling Digital Transformation in Business and Economics",
Bucharest, 10-11.10.2019

Competențe de comunicare și interpersonale 

Abilități bune de comunicare și predare dobândite prin experiența mea ca și cadru didactic.

Alte competențe 

Analiza datelor
Scrierea de rapoarte
Modelare statistică
Design de cercetare
Scriere creativă

◦ 

◦ 

◦ 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

ALTE COMPETENȚE 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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