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Curriculum Vitae  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Zamfirescu Raisa-Gabriela  
 

 

 Bucureşti, sector 5 

 

   (+40) 720124027     

    

 raisa.zamfirescu@gmail.com  
 

 

Skype raisagabrielaz ǀ Google Talk raisa.zamfirescu@gmail.com   

 
 

Sex Feminin | Data naşterii 26 octombrie 1990 | Naţionalitate Română 

 

 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

 

1.10.2016 – prezent  

 

 

 

 

 
 

 

 

1.10.2016 - prezent 

 

 
 

 

 

06.2019 – prezent 

 

 

 

1.04.2021 – prezent 

 

 
1.12.2020 – 28.02.2021 

 

 
08.2020 – 09.2020 

 

 
 

 

11.2019 – 10.2020 

 
 

 
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
Asistent universitar 
 

• susţinere seminare aferente cursurilor de Statistică descriptivă, Explicaţie Sociologică, 
Metode și tehnici de cercetare sociologică, Political Sociology (Sociologie, specializare 
engleză), Sociologie politică, Introducere în Sociologie, Teorii sociologice clasice, Teorii 
sociologice contemporane.  

 
 

Global Dialogue (https://globaldialogue.isa-sociology.org/) 
Revista Asociaţiei Internaţionale de Sociologie 
 

• coordonator şi editor regional, România 

 
 

Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology  
Redactor 

 
 

Proiect SKEPSIS (2021/23) 
Sociolog/ Statistician/ Asistent de proiect 

 
 

Project PDP1/NT2311/13.05.2020 
Expert dezvoltare metodologie EHES 

 
 

Project Widening European Social Survey participation – colaborare RODA-
NSD în implementarea valului 9 ESS în România 
Sociolog/ Statistician/ Cercetător și expert în elaborarea livrabilelor finale 

 
 

ESS (Sondajul Social European/ valul 9 în Romania) 
Sociolog/ Statistician/ Asistent de proiect 
 

mailto:raisa.zamfirescu@gmail.com
https://globaldialogue.isa-sociology.org/
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03.2019 – 09.2019 

 

 

 
 

03.2019 – 08.2019 

 

 

 

11.2018 – 03.2019 
 

 

 

 
 

10.2018 – 31.01.2019 

 

 

 

 
 

10.2017 – 30.06.2018  

 
 

 
Prevalence study of psoriasis in Romania – Study conducted by TOTEM 
Communication for the Romanian Society of Dermatology 
Sociolog/ Statistician 

 
 

SeeIoT (Erasmus+) 
Formator curs 

 
 

Colaborare Banca Mondială  
Sociolog/ Statistician 
 

• prelucrare, interpretare și analiză date colectate 

• contribuție la raportul final pentru secțiunea de Metodologie 

 
 
 

Ministerul Educației Naționale – Proiect SIPOCA17   
Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalității ex-ante în educație și îmbunătățirea 
procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local 
Expert colectare date 

 
 

Colaborare Banca Mondială   
Sociolog 
 

• activităţi de colectare şi verificare a calităţii informaţiilor înregistrate în instrumentele de  
cercetare şi evaluare ale proiectului 

 
 

                     07.2017 – 30.06.2018  

 
 

Innovation Labs (www.innovationlabs.ro)   
Asistent proiect 

 

 

10.09.2016 – 31.12.2016  
 

 
 

 
 

IGN.ro (www.ign.ro)   

Editor 

18.07.2016 – prezent  TvAddicted Blog (www.tvaddictedblog.com)   

Administrator/ Editor 
 

• editor conţinut  

• contact parteneriate media (Netflix, AMC, DIVA, AXN România, TV Paprika, History) 

 
 

07.2010 – 09.2015  TvBlog (www.tvblog.ro)    
Administrator/ Editor 

 
• editor materiale zilnice  

• editare şi postare materiale proprii (articole speciale sezoniere, cronici episoade şi seriale) 

• acoperire evenimente publice dedicate serialelor TV 

• editor multimedia  

• tradus ştiri, actualizare orar şi actualizare pagini seriale  

• persoană de contact pentru partenerii media 

• gestionarea conturilor de social media ale blogului (Facebook/Twitter) 

 
 

02.2010 – 03.2010  Lugera and Makler Romania  
Internship Resurse Umane 

  

http://www.innovationlabs.ro/
http://www.ign.ro/
http://www.tvaddictedblog.com/
http://www.tvblog.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

 
 
 

16.09.2016 - prezent  Doctorand   

Şcoala Doctorală de Sociologie, Universitatea din Bucureşti 

Titlu teză: Femininity and popular television – an intersectional analysis of gender, age, and tropes in 
Hallmark Channel movies  

 

10.2014 – 02.2016  Master de cercetare – Managementul Informaţiilor în Combaterea Terorismului   

Academia Naţională de Informaţii ‘Mihai Viteazul’, Bucureşti 

• Politici şi strategii de securitate; forme de manifestare a fenomenului terorist; diplomaţia în 
prevenirea şi combaterea terorismului; incidenţa fenomenului Al Qaida; militantism, 
radicalizare, recrutare – surse şi resurse ale terorismului voluntarist; mass-media şi 
terorismul: de la cauză la efect; managementul şi comunicare în situaţii de criză teroristă; 
tehnici de negociere în situaţii de criză ş.a 

10.2013 – 07.2015 Master Studii de Securitate şi Analiza Informaţiilor   

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti 

• Dinamica procesului de intelligence; analiza de intelligence: OSINT; analiza reţelelor sociale; 
analiza informaţiilor ca proces; analiza-resortul deciziilor strategice; doctrine politice; geopolitică şi 
securitate; securitate şi globalizare; infrastructura strategică a României ş.a. 

10.2010 – 06.2013  Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Univeristatea din Bucureşti 

• Statistică descriptivă şi inferenţială; sociologie politică; psihosociologie; elemente de drept; 
administraţie publică; antropologie culturală; metode şi tehnici de cercetare calitativă şi cantitativă 
în sociologie; elemente introductive de marketing şi management ş.a.. 

09.2006 – 06.2010  Colegiul Naţional ‘Mihai Viteazul’, Slobozia  
Colegiul Naţional ‘Mihai Viteazul’ Slobozia – profil uman (filologie) 

 

Limbă maternă Română  

  

Limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul 
de Limbi Moderne, Universitatea din Bucureşti 

Franceză B2  B2  B1  B1  B2  

 Clasă de avansaţi în liceu  

 Levels: A1/A2: Începător  - B1/B2: Independent - C1/C2 Experimentat 
Common European Framework of Reference for Languages  

-fără acreditare, cunosc, vorbesc și înțeleg limba spaniolă și italiană. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII ADIŢIONALE 
  

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale  • decisă, devotată şi cu interes pentru voluntariat, mă adaptez rapid la medii culturale diferite; 

• capacitate foarte bună de a comunica şi a asculta oamenii, de a înţelege şi a mă face înţeleasă, 
precum şi capacitatea de a fi un bun negociator şi mediator; 

• spirit de echipă; 
 
-competenţe dobândite în urma activiţăţilor extracurriculare din timpul liceului şi facultăţii, prin 
participarea la diferite forme de organizare ale elevilor şi studenţilor – consiliu local, judeţean, 
naţional, asociaţii studenţeşti locale şi la nivel naţional; 
-de asemenea participarea la olimpiade şi proiecte la nivel naţional mi-a permis contactul cu elevi 
şi cadre didactice de pe întreg teritoriul; 
-interesul pentru voluntariat s-a materializat atât în perioada petrecută în cadrul formelor de 
organizare liceală şi studenţească, cât şi prin activitatea pe care o derulez încă din 2010 în diverse 
echipe de editori ale unor site-uri şi bloguri dedicate serialelor TV; 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competențe digitale 

   

• capacitate foarte bună de a organiza, coordona şi motiva echipe, în a stabili un scop şi paşii 
necesari pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

• ȋn perioada 2006-2013 am ajutat la organizarea unor excursii şi a varii evenimente şi proiecte 
şcolare tematice; 

 
– preşedintă a Consiliului Şcolar al Elevilor (2009-2010);  
– preşedintă a Consiliului Judeţean al Elevilor din Ialomiţa (2009-2010); 
– student reprezentant - şef de an (Sociologie, promoţia 2010-2013);  
– student consilier (membru cu drept de vot în Consiliul de Administrație FSAS);  
– student senator (membru cu drept de vot în Senatul Universităţii din Bucureşti, 
reprezentanta  studenţilor din cadrul FSAS); 

– membru A.S-S.AS (Asociaţia Studenţilor la Sociologie şi Asistenţă Socială, FSAS); 
– coordonator departament Fundraising ȋn cadrul proiectului naţional Next Junior 2011, proiect 
intern ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România). 

 
 
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet, WordPress, Windows 
Xp/7/8.1/10, iOS, SPSS, R, UciNet, Tropes, ACH, Tableau, Adobe InDesign, FrontForge, 
Adobe Illustrator, Edraw Max, various editing programs. 

 
 
 

Publicații 

 

 

 

Zamfirescu, R.-G. (2020). Perceptions, attitudes and preferences of Europeans regarding 
smoking and electronic cigarettes – empirical typologies and regional inequalities. In Journal 
of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 11(2), pp.83-110. 
 
Cristea, D., Zamfirache, I. & Zamfirescu, R.-G. (2020). Drepturi vs. securitate. Analiză 
atitudinală de tip cluster. În Revista de Științe și Relații Internaționale, 1(1).  

 
Zamfirescu, R., Rughiniș, C., Hosszu, A., Cristea, D. (2019). Cyber-security profiles of 
European users: a survey. În CSCS22: The 22nd International Conference on Control 
Systems and Computer Science, București.  

 

Rughiniş, C., Zamfirescu, R., Neagoe, A., Rughiniş, R. (2018). Visions of Robots, Networks and 
Artificial Intelligence: Europeans’ Attitudes towards Digitisation and Automation in Daily Life. În  The 
14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, București.           
DOI: 10.12753/2066-026X-18-000 

 

Zamfirescu, Raisa-Gabriela (15.03.2017). Mediul de securitate informaţional: Atacul cibernetic  – 
ameninţarea modernă a secolului XXI. În Revista Română de Studii de Intelligence, 14. [Online] 
http://animv.ro/revista-romana-de-studii-de-intelligence-nr-14-ro/. 

http://animv.ro/revista-romana-de-studii-de-intelligence-nr-14-ro/

