
  Curriculum vitae 

Alexandru-Cosmin APOSTOL   © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 13  
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Sexul Masculin | Data naşterii 11/05/1987 | Naţionalitatea română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

02/2022 - Prezent Lector universitar doctor 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași/ Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice – Departamentul de Sociologie și Asistență Socială (România)  

 Susținere activități seminar  la specializările: Resurse Umane – IF, Sociologie – IF, 

Asistență Socială – IF și ID.  Susținere activitate curs la specializarea Sociologie – IF. 

Susținere activități de consiliere studenți în vederea realizării de cercetări practice; 

Susținere activități de îndrumare pentru elaborarea lucrării de licență; 

Tipul sau sectorul de activitate:  Activitate didactică și de cercetare 

 

01/10/2020-02/2022 Asistent universitar doctor 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași/ Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice – Departamentul de Sociologie și Asistență Socială (România)  

 Susținere activități seminar  la specializările: Resurse Umane – IF, Sociologie – IF, 

Asistență Socială – IF și ID.  Susținere activitate curs la specializarea Sociologie – IF. 

Susținere activități de consiliere studenți în vederea realizării de cercetări practice; 

Susținere activități de îndrumare pentru elaborarea lucrării de licență; 

Susținere activități de tutoriat adresate studenților, specializarea Resurse umane (anul I – 

2020-2021, anul II – 2021-2022); 

Participare la proiecte de cercetare realizate de Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice; 

Elaborare de articole științifice; Organizare evenimente științifice; 

Realizare orar aferent specializărilor Departamentului de Sociologie și Asistență Socială 

(anii universitari 2020-2021 și 2021-2022). 

Membru în comisia de admitere, sesiunile iulie 2021 și septembrie 2021. 

Secretar în cadrul comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și disertație, sesiunile iulie 

2021 (licență IF – Resurse umane; master IF – Familia și managementul resurselor 

familiale) și septembrie 2021(licență IF – Resurse umane). 

Tipul sau sectorul de activitate:  Activitate didactică și de cercetare 

 

01/11/2021-31/12/2021 Tutore 

01/05/2021-31/05/2021 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

08/02/2021-07/03/2021 Activități de tutoriat adresate studenților de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice (specializarea Resurse umane), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. în 

cadrul proiectului „Finalizează facultatea cu succes și cu șanse promițătoare! (FFSP) – 

FFSSPstudis”, finanțat prin Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE – Schema de 
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Granturi pentru Universități, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO 

semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/ 2015 

Tipul sau sectorul de activitate:  Activitate de tutoriat (didactică) 

01/06/2021-16/12/2021 Expert cercetare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Realizare cercetare cantitativă privind implicarea studenților Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași în activități extracurriculare (conferințe, proiecte, voluntariat, internship), în 

cadrul proiectului „Șanse egale la educație – echitate în societate! – Se3S. Domeniul 1: 

Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 

învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii”, finanțat prin 

Fondul Dezvoltare Instituțională – FDI 2021, cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0489/ 

13.05.2021. 

 Tipul sau sectorul de activitate:  Activităţi specializate, ştiinţifice 

  

01/06/2021-30/06/2021 Expert statistică 

05/07/2021-31/07/2021 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Realizare cercetare cantitativă privind analiza de nevoi în vederea identificării direcțiilor de 

îmbunătățire a calității activității didactice. Studiu realizat în rândul studenților Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în cadrul proiectului „UniTeach UAIC – Performanță și 

inovație în activitatea didactică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, cod proiect 

CNFIS-FDI-2021-0481 finanțat de Fondul de Dezvoltare Instituționață – FDI 2021, 

Domeniul vizat: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării 

deontologiei și eticii academice. 

 Tipul sau sectorul de activitate:  Activităţi specializate, ştiinţifice 

  

15/04/2021-30/06/2021 Sociolog 

 Asociația GO-AHEAD București, România 

Realizare studiu sociologic privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de 

gen, problematica discriminării pe bază de gen în județele Suceava și Neamț, în cadrul 

proiectului „EDURIGHTS4GIRLS -Acces egal la educație”, Promotor: Asociația GO-

AHEAD, proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program 

finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, contract 

RO2020/ACF_5_MM_03. 

 Tipul sau sectorul de activitate:  Activităţi specializate, ştiinţifice 

  

19/11/2020-18/12/2020 Expert evaluare planuri de afaceri înscrise în competiții 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Evaluare planuri de afaceri în cadrul proiectului „Antreprenoriat studențesc pentru o 

economie competitivă” – ANTREPRENOR-STUD, finanțat prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională – FDI 2020, cod proiect CNFIS-FDI-2020-0533. 

 Tipul sau sectorul de activitate:  Activităţi specializate, ştiinţifice 

  

01/10/2013–30/09/2020  Asistent universitar dr. asociat 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași/ Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială (România)  

Susținere activități seminar  la specializările: Resurse Umane – IF, Sociologie – IF, 

Asistență Socială – IF și ID, Comunicare și Relații Publice – IF și ID (Tehnologia informației 

și a comunicațiilor, Statistica socială,  Prelucrarea statistică a datelor, Teorii sociologice 
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contemporane, Metodologia cercetării în științele sociale, Metode de cercetare în științele 

comunicării, Sociologie generală, Introducere în sociologie, Sociologie aplicată și laborator 

de cercetare, Sondaje și analize de marketing, Practică pentru elaborarea lucrării de 

licență. (cadre didactice titulare: prof. univ. dr. Adrian Netedu, prof. univ. dr. Ion Ionescu, 

conf. univ. dr. Romeo Asiminei; conf. univ. dr. Adrian Lupu); 

Susținere activități de consiliere studenți în vederea realizării de cercetări practice; 

Participare la proiecte de cercetare realizate de Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice; 

Elaborare de articole științifice; 

Realizare orar aferente specializărilor Departamentului de Sociologie și Asistență Socială, 

alături de dr. Roxana Vasiliu (semestrul 2, anul universitar 2016/ 2017, semestrul 1 și 

semestrul 2, anul universitar 2017/ 2018, semestrul 1 și semestrul 2, anul universitar 2018/ 

2019) 

Colaborator în sesiunile de admitere organizate în anii: 2014, 2015, 2017, 2018 și 2019. 

Tipul sau sectorul de activitate:  Activitate didactică și de cercetare 

01/08/2018-15/07/2019 Expert în domeniul social - Sociolog 

 Asociația „Sf. Damian” Iași, Iași (România) 

 Realizarea de evaluări statistice ale riscului de abandon școlar, participarea la activități de 

consiliere socio-educațională adresate elevilor și părinților, realizarea de activități 

educaționale non-formale adresate elevilor, în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. 

Educație inclusivă în unitățile școlare”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 5: Educație și competențe – POCU/74/6/18/103821.  

Grupul țintă al proiectului este constituit din 800 de elevi și 400 de părinți, proveniți din 

unități de învățământ preuniversitare din județele Iași, Bacău și Vaslui. 

 Tipul sau sectorul de activitate:  Activități de sprijin și activități specializate, științifice 

 

13/01/2017–04/04/2017 Sociolog 

Asociația „Sf. Damian” Iași, Iași (România)  

Coordonare activităților și a echipelor de voluntari în cadrul proiectului „Dedicat vieții 

tinerilor", finanțat de Primăria Municipiului Iași, conform Legii 350/ 2005. 

Tipul sau sectorul de activitate: Servicii administrative şi activităti de sprijin  

01/01/2015–31/08/2015 Sociolog 

Asociația „Sf. Damian”, Iași, Iași (România)  

Realizarea studiului sociologic „Barometrul vârstei a treia – Județul Iași", care a avut drept 

scop identificarea nevoilor sociale ale populației cu vârsta peste 65 de ani din județul Iași 

(eșantionul cercetării a fost compus din 710 vârstnici). Coordonarea echipei de voluntari în 

cadrul proiectului „Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu", finanțat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice  

05/2013–06/2014 Reprezentant comercial (Librar) 

SC Adevărul Holding S.R.L., Librăriile Adevărul, Iași (România)  
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Activități specifice postului de librar: consiliere clienți, lansare comenzi carte, recepționare 

marfă, realizare de activități în programele de gestiune, vânzare carte, organizare de 

evenimente în cadrul libăriei, participare la târguri de carte etc. 

Tipul sau sectorul de activitate: Activități comerciale, Departamentul Book Shop  

05/2014–06/2014 Sociolog (colaborator) 

Fundația AXIS, Iași (România)  

Realizare anchetă de teren, colectare date și interviuri cu reprezentanţi ai industriilor 

culturale și creative din municipiul Iași în cadrul pregătirii pentru competiția Capitală 

Culturală Europeană – 2021, studiu inițiat de Fundația Iași – Capitală Culturală Europeană 

prin firma KEA (Bruxelles), având ca partener de cercetare Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza" Iași, coordonator: Prof. univ. dr. Adrian Netedu 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice  

06/2014–07/2014 Operator de teren (colaborator) 

S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ŞI STRATEGIE (I.R.E.S.) S.R.L 

(România)  

Realizarea de interviuri și chestionare cu reprezentanți ai instituțiilor locale și ai unor firme 

private județele Moldovei, în cadrul studiului național privind evaluarea gradului de 

informare despre Programul Operațional Regional. Cercetarea a fost derulată de 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin intermediul Institutului Român pentru 

Evaluare și Strategie (I.R.E.S.). Coordonator al studiului pe regiunea Moldovei: Prof. univ. 

dr. Adrian Netedu 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice  

01/10/2011–30/09/2012 Sociolog 

Asociația „Sf. Damian”, Iași (România)  

Realizarea studiului sociologic de tip cantitativ „Percepția tinerilor din Iași asupra 

fenomenului suicidar" (eșantion compus din 1238 de elevi din mun. Iași). Susţinerea unei 

ample campanii de informare şi conştientizare în 20 de şcoli şi licee din judeţul Iaşi cu 

privire la problematica depresiei şi a riscului suicidar; Coordonarea echipelor de voluntari; 

Actualizarea siteului proiectului, www.alegsatraiesc.ro, cu informaţii/ ştiri; Conceperea 

instrumentelor de culegere a datelor; Realizarea de eşantioane;   

Coordonarea echipelor de operatori; Prelucarea datelor, Analiza şi conceperea rapoartelor 

de cercetare pe tema suicidului,  Susţinerea unei ample campanii de informare şi 

conştientizare în 20 de şcoli şi licee din judeţul Iaşi cu privire la problematica depresiei şi a 

riscului suicidar  în cadrul proiectului „Tinereţe fără depresie şi viaţă fără excluziune 

socială", implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros România prin programul 

„Fondul de urgență". 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice  

12/04/2010–13/11/2010 Sociolog 
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Asociația „Sf. Damian”, Iași (România)  

Conceperea instrumentelor de culegere a datelor; Realizarea de eşantioane; Coordonarea 

echipelor de operatori; Prelucarea datelor, Analiza şi conceperea rapoartelor de cercetare 

în cadrul proiectului „Tratamente pentru mită în sistemul public de sănătate – prima etapă: 

diagnostic şi profilaxie", implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,acordat prin 

programul Facilitatea de Tranziţie – „Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta 

împotriva corupţiei". Co-autor al raportului „Barometrul mitei în serviciile medicale publice", 

studiu sociologic realizat pe un eșantion alcătuit din 1004 subiecți, cu domiciliul în județele 

Iași, Bacău, Neamț, Vaslui și Suceava.  Co-autor al Indexului de evaluare şi clasificare a 

spitalelor concretizat prin realizarea a 18 studii sociologice în 18 unităţi medicale din 

judeţele Iaşi, Bacău şi Suceava.  Participarea la o amplă campanie de informare şi educare 

a pacienților/ populaţiei generale din judeţele Iaşi, Bacău şi Suceava în ceea ce priveşte 

combaterea corupţiei în mediul sanitar, în cadrul căreia au fost distribuite aproximativ 7000 

de broşuri intitulate Față în față - despre drepturile pacienților; 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice 

 

2007–2008 Colaborator (operator introducere și prelucrare statistică a datelor, coordonator 

zonal cercetări sociologice) 

SC Arcadia Consulting SRL/ SC Expoll SRL, Iași (România)  

Elaborarea instrumentelor de culegere a datelor, coordonarea echipelor de cercetare, 

prelucrarea şi analiza datelor, conceperea rapoartelor de cercetare 

Studii reprezentative: Analiză situațională comuna Grajduri, jud. Iași (400 chestionare); 

Expoll Political Research – municipiul Iași (1200 chestionare); Expoll Political Research – 

județul Bacău (3000 chestionare, 4 rapoarte de cercetare pentru localitățile Moinești, 

Onești, Târgu Ocna, Bacău); Expoll Political Research județul Sălaj – 3000 chestionare 

(raport general, rapoarte pe localitățile Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, 2 rapoarte mediul 

rural), co-autor; Expoll Political Research – municipiul Bacău (800 chestionare) 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice  

11/ 2007 – 12/ 2007 Co-autor raport sociologic 

 Asociația Antropos, Iași (România) 

Realizarea raportulului aferent lucrării „Cercetare sociologică privind imaginea Prefecturii 

Iași", cercetare finanțată de Instituția Prefectului Județului Iași. 

Studiul cu privire la evaluarea Instituției Prefectului a avut drept obiective: măsurarea opiniei 

locuitorilor din municipiul Iași în legătură cu imaginea Instituției Prefectului (sondaj de opinie 

pe un eșantion reprezentativ de 977 persoane din mun. Iași); evaluarea opiniei persoanelor 

privind problemele care apar în cadrul solicitării serviciilor acestei instituții (chestionarea 

petiționarilor care au aplelat la serviciile Instituției Prefectului în perioada 19-30 noiembrie 

2007, volum eșantion – 167 persoane); măsurarea opiniei funcționarilor publici angajați ai 

Instituției Prefectului cu privire la problemele specifice instituției (34 respondenți, chestionar 

auto-administrat). Datele pentru primele două grupuri-țintă au fost culese cu ajutorul a 54 

operatori de teren, studenți ai Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Specializarea 

Asistență Socială, UAIC, iar metoda aplicată a fost interviul față-în-față. Atribuțiile mele au 

fost: coordonarea echipei de operatori, introducerea datelor, analiza și interpretarea datelor, 

co-autor alături de dr. Vasiliu Roxana-Mihaela. 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice 
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05/2008–06/2008 Coordonator zonal cercetare sociologică de tip EXIT-POLL 

SC Insomar SRL, București (România)  

Realizarea de instructaje, coordonarea echipelor de operatori, verificarea activităţii 

operatorilor, în cadrul cercetării sociologice de tip EXIT-POLL realizată în județul Iași. 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice  

05/2007 – 09/ 2007 Co-autor în cadrul Barometrul de opinie Student la Cuza 2007 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Coordonarea echipei de cercetare, prelucrarea şi analiza datelor, realizarea rapoartelor de 

cercetare. Student la Cuza 2007 reprezintă unul dintre cele mai importante studii derulate 

la nivel academic în România, realizat pe un eșantion de 7117 subiecți – aspect care îl 

clasează pe prima poziție la nivel național în ceea ce privește dimensiunea universului 

cercetării. Este un studiu reprezentativ pentru fiecare facultate din cadrul UAIC, în cadrul 

căruia au fost redactate 14 rapoarte (câte unui pentru fiecare facultate) și unul general.  

Datele au fost culese cu ajutorul a 180 de operatori de teren (chestionare auto-

administrate), studenți ai Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Specializarea 

Comunicare și Relații Publice, iar operatori introducere date au fost studenți de la 

Sociologie și Comunicare și Relații Publice din cadrul aceleiași facultăți. 

Responsabilitățile mele în cadrul acestui proiect au fost: coordonator culegere date, 

responsabil analiză și prelucrare date în SPSS, co-autor al rapoartelor de cercetare (alături 

de Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, Conf. univ. dr. Adrian Lupu și Asist. Dr. Roxana-

Mihaela Vasiliu). 

Proiect coordonat de Prof. univ. dr. Luminița Iacob 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice 

 

06/2007 – 07/ 2007 Co-autor în cadrul proiectului interdisciplinar (dé)placements 

Culgerea, prelucrarea și analiza datelor, în cadrul unui  colaborativ, expozițional și de 

cercetare in cultură contemporană, realizat de un grup de artiști si studenți ai 

departamentelor de jurnalistică, sociologie și arhitectură din mediul academic ieșean. O 

colaborare între Studioul de practici şi dezbateri artistice şi Centrul Cultural Francez, Iaşi.  

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice 

 

05/ 2007 – 06/ 2007 Co-autor în cadrul proiectului Cercetare sociologică Iași, mai-iunie 2007, privind 

problema securității comunitare: Salut, vecine! 

Proiectul Salut, vecine! reprezintă o inițiativă a Poliției de Proximitate Iași, ca reacție la 

amenințările care apar la adresa individului din cauza diminuării spiritului comunitar și a 

comunicării în relațiile de vecinătate. Scopul declarat al proiectului este netezirea 

asperităților relaționale la nivelul microcomunităților, prin atragerea membrilor acestora în 

activități comune (recreative, competiționale, culturale), conform interesului manifestat de 

către membrii comunității. O componentă a acestui proiect a fost realizarea unui studiu 

sociologic cu privire la problema securității comunitare. Acesta a presupus realizarea unui 

studiu cantitativ, reprezentativ pentru populația din municipiu, metoda de culegere a datelor 

fiind interviul față-în-față. Rolul meu în cadrul acestui proiect a fost: introducerea, 

prelucrarea, analiza și interpretarea datelor, în calitate de co-autor 

Studiul a fost realizat de Poliția de Proximitate a Municipiului Iași, în colaborare cu catedra 
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de Sociologie  a Facultății de Filososfie și Științe Social Politice 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice 

 

10/2006 – 03/ 2007 Operator de interviu și operator introducere date 

Participarea la diverse cercetări şi studii pe teme socio-politice realizate în cadrul 

Universității „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi, catedra de Sociologie a Facultății de Filososfie și 

Științe Social Politice, în județele Iași, Vaslui și Neamț 

Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi specializate, ştiinţifice 

2013–2016 Diplomă de doctor în domeniul Sociologie  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, 

Iași (România)  

Titlul lucrării de diplomă: „Practici de consum și producție culturală în mediul educațional", 

coordonator științific: Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu, calificativul obținut: Foarte bine/ 

Magna Cum Laude În perioada iulie 2014 – decembrie 2015, am beneficiat de bursă de 

cercetare în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale 

și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei în societate”, 

POSDRU/159/1.5/S/133652, coordonat de Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, manager de 

proiect: Conf. univ. dr. Dorin POPA 

2009–2011 Diplomă de master în domeniul Științe politice/ Specializarea Politici 

publice și management instituțional 

 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, 

Iași (România)  

Titlul lucrării de diplomă: „Perspective de dezvoltare a politicilor publice în domeniul 

sănătăţii", coordonator științific: Prof. univ. dr. Adrian Netedu, media obținută: 10. Media de 

absolvire a studiilor: 10. 

Discipline studiate: Analiza Politicilor Publice, Metodolgia Elaborării Proiectelor de 

Intervenţie, Politici Economice Conjuncturale, Dezvoltare Regională, Managementul 

Instituţiilor Publice, Managementul Financiar al Instituţiilor Publice, Politici Publice 

Comparate, Evaluarea Programelor Publice ș.a. 

2006–2009 Diplomă de licență în domeniul Sociologie  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, 

Iași (România)  

Titlul lucrării: „Rolul şi influenţa sondajelor de opinie asupra comportamentului de vot al 

cetăţenilor ", coordonator științific: Prof. univ. dr. Adrian Netedu, media obținută: 10. Media 

de absolvire a studiilor: 9,69. 

Discipline studiate: Metodologia cercetării sociologice, Sociologie generală, Analiza 

statistică a datelor, Sociologie aplicată, Sociologie urbană, Demografie, Metode și tehnici 

cantitative și calitative, Sociologia devianţei, Sociologia familiei, Teorii sociologice 

contemporane ş.a.m.d 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

2002–2006 Bacalaureat, filiera umanistă  

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Iași (România)  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B2 B1 B1 B2 

franceză B1 B1 A2 A2 A2 

 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 - prezentarea studiului „Barometrul Mitei în serviciile medicale publice" în cadrul unei 

conferinţe de presă; 

- prezentarea „Indexului de Evaluare şi clasificare a spitalelor din regiunea Nord-Est" în 

cadrul unei conferinţe de presă; 

- prezentarea de informații în cadrul campaniei de informare și conștientizare cu privire la 

problematica depresiei și a riscului suicidar în 20 de școli și licee din județul Iași; 

- prezentarea raportului de cercetare Percepția tinerilor din Iași asupra fenomenului suicidar 

în cadrul unor emisiuni T.V. și radio; 

- bune abilități de comunicare și interacțiune dobândite în urma coordonării echipelor de 

voluntari. 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale 

- buna organizare a sarcinilor şi încadrarea în termenii limită impuşi de contractanţi; 

- bune abilități de lucru în echipă; 

- organizarea și participarea la activități de reinserție socială a beneficiarilor din cadrul 

proiectului „Tinereţe fără depresie şi viaţă fără excluziune socială"; 

- bune abilități de coordonare a echipelor de voluntari sau operatori de teren; 

- atent la detalii. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 
Utilizator elementar 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
Cunoştinţe în utilizarea PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), SPSS Data 

Analysis. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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PUBLICAȚII ȘI ACTIVITĂȚI 

ȘTIINȚIFICE REPREZENTATIVE   

. 

 

Publicaţii reprezentative 

neindexate (studii și rapoarte 

științifice) 

Co-autor,  Studiu privind implicarea studenților UAIC în activități extracurriculare (conferințe, 

proiecte, voluntariat, internship) – Cercetarea cantitativă, studiu realizat în perioada iunie – 

decembrie 2021. Studiul este parte a proiectului Șanse egale la educație – echitate în 

societate! (SE3S), finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2021 (cod proiect: 

CNFIS-FDI-2021-0489), Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior 

(CNFIS). 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, Analiză de nevoi în vederea identificării direcțiilor de 

îmbunătățire a calității activității didactice. Studiu realizat în rândul studenților Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada iunie – iulie 2021. Studiul este parte a 

proiectului UniTEACH UAIC – Performanță și inovație în activitatea didactică la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, finanțat prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională – FDI 2021, Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a 

respectării deontologiei și eticii academice (cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0481). 

Co-autor, Studiu privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen, 

problematica discriminării pe bază de gen în județele Suceava și Neamț – Prima parte, 

studiu realizat în perioada aprilie – iunie 2021, în cadrul proiectului „EDURIGHTS4GIRLS -

Acces egal la educație”, Promotor: Asociația GO-AHEAD, proiect derulat cu sprijinul 

financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, contract RO2020/ACF_5_MM_03. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, Barometrul vârstei a treia. Județul Iași, ISBN 978-973-0-

19949-9, Asociația Sf. Damian Iași, studiu sociologic realizat în perioada ianuarie-august 

2015. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, Percepţia tinerilor din Iaşi asupra fenomenului suicidar,  

ISBN 978-973-0-13853-5,  Asociația Sf. Damian Iași, studiu sociologic realizat în perioada 

octombrie 2011-septembrie 2012. 

Co-autor,  Barometrul mitei în serviciile medicale publice,  ISBN 978-973-0-09249-3,  

Asociația Sf. Damian Iași, studiu realizat în perioada aprilie-noiembrie 2010. 

Co-autor în cadrul „Barometrului de opinie Student la Cuza 2007” realizat în perioada mai - 

septembrie 2007, detalii raport: http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2007/11/studiu.pdf, 

realizat în regim de voluntariat (stagiu de practică).  

Co-autor în perioada iunie - iulie 2007, în cadrul proiectului interdisciplinar 

„(dé)placements”, colaborare între Studioul de practici şi dezbateri artistice şi Centrul 

Cultural Francez, Iaşi. Informații la 

http://www.arteiasi.ro/ita/index.php?option=com_content&view=article&id=10:deplacement

s-&catid=2:studio&Itemid=6, realizat în regim de voluntariat (stagiu de practică). 

Co-autor al raportului de cercetare în cadrul proiectului Cercetare sociologică Iaşi, mai – 

iunie 2007, privind problema securităţii comunitare: „Salut, vecine!”, realizat în regim de 

voluntariat (stagiu de practică).  

Volum de specialitate Apostol, A. C. (2019). Practici culturale în rândul adolescenților: de la forme tradiționale la 

new-media (331 pg.). Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. ISBN 978-606-

714-521-2. 

Articole indexate în reviste BDI Apostol, A. C., Irimescu, G., Radoi, M., & Ioniţe, C. (2022). Education During the Pandemic. 

Professional Training of final-year Social Work and Medical Students. Revista Romaneasca 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2007/11/studiu.pdf
http://www.arteiasi.ro/ita/index.php?option=com_content&view=article&id=10
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pentru Educatie Multidimensionala, 14(1Sup1), 223-242. 

 Apostol, A. C., Rădoi, M., Bostan, C. M. & Irimescu, G. (2021). Professional Identity in a 

Fluid Pandemic Context. Measuring Academic Worries of University Students: Initial 

Validation of a Scale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Sociologie şi Asistenţă Socială, 14(2), 143-161. 

 Apostol, A. C., & Vasiliu, R. M. (2021). Social Work Students’ Well-being: A 

Literature Review. Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, (2), 21-33. 

 Rădoi, M., Apostol, A. C., Irimescu, G., & Ioniţe, C. (2021). Perspectives and 

Concerns of Final Year Medical and Social Work Students regarding Online 

Education during the Covid-19 Pandemic Lockdown: A Comparative Study. Social 

Work Review/Revista de Asistenta Sociala, (2), 35-47. 

 Apostol, A. C. & Netedu, A. (2020). University Students During Pandemic. A Case 

Study on a Faculty of Philosophy and Social-Political Science Undergraduates. 

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Sociologie şi 

Asistenţă Socială, 13(1), 125-137.  

 Apostol, A. C. (2020). Students` perceptions about the impact of COVID-19 on 

learning process. A sociological approach. Technium Social Sciences Journal, 9(1), 

495-500. https://doi.org/10.47577/tssj.v9i1.928.  

 Apostol, A. C. (2018). Social integration through art and cultural activities in the 

context of refugee and migratory crises. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi. Sociologie şi Asistenţă Socială, 11(2), 80-90.  

 Apostol, A. C. (2017). Sociological perspectives on elderly quality of life in the 

context of active ageing debates. Case study: Iași county. Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Sociologie şi Asistenţă Socială, 10(1), 

114-124.  

 Apostol, A. C. (2015). Promoting schools through social media. Journal of Romanian 

Literary Studies, 6, 478-483. https://old.upm.ro/jrls/JRLS-06/Rls%2006%2065.pdf. 

 Apostol, A. C. (2015). The involvement of upper secondary school students in 

extracurricular activities. Journal of Romanian Literary Studies, 5, 377-382. 

https://old.upm.ro/jrls/JRLS-07/Rls%2007%2044.pdf. 

Articole publicate in extenso în 

volumele unor conferințe 

internaționale  

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Internet Use among High School Students from Iasi 

Municipality. Sociological Perspective", în volumul Preceedings of the 2nd Commscie 

International Conference "Challenges for Sciences and Society in Digitial Era" (editori: Alina 

Popa, Florea Ioncioaia), Editura PIM, ISBN: 978-606-13-2892-5, pp. 156-160 

 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Cultural practices among high school students from Iași 

Muncipality”, în volumul Debates on Globalization Approaching National Identity through 

Intercultural Dialogue (ed. Iulian Boldea), Vol. No. 2, ISBN 978-606-93692-5-8, Arhipelag 

XXI Press, pp. 269-275, aferent conferinței Globalization, Intercultural Dialogue and 

National Identity (GIDNI2), 28 mai 2015, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș. 

 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „New-Media, Digital Development And Cultural 

Organizations", în volumul Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse And 

Multicultural Dialogue, Section Political Sciences, Sociology, International Relations (coord. 

Iulian Boldea), ISBN 978-606-93691-9-7, pp. 179 – 188, aferent Conferinței Internaționale 

,,Literature, Discourse And Multicultural Dialogue" - ediţia a II-a (LDMD2), 4-5 decembrie 

https://old.upm.ro/jrls/JRLS-07/Rls%2007%2044.pdf
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2014, Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureș 

Alexandru-Cosmin APOSTOL și Adrian NETEDU, „Cultural Consumption Practices Among 

Students. Sociological Aspects", în volumul Communication, Context, Interdisciplinarity – 

Studies and Articles Volume III, Section Psychology and Sociology (coord. Iulian BOLDEA), 

ISSN 2069 – 3389, pp. 205 – 215, aferent Conferinței Internaționale ,,Communication, 

context, interdisciplinarity", ediția a III-a (CCI3), 23-24 octombrie 2014, Universitatea „Petru 

Maior" din Târgu Mureș 

 

Articol/ capitol în volum publicat la 

o editură academică 

Şoitu D., Moron, N., Apostol, A. C., Asiminei, R., (2020). Pregătirea sistemului de sănătate 

pentru acordarea de servicii persoanelor vârstnice. Bune practici. In Şoitu D.,, Matei, A. 

(coord.), Îngrijirea de lungă durată. Practici, măsuri, politici (pp. 121-148). Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. ISBN 978-606-714-621-9. 

 Apostol, A. C. (2019). Alfabetizarea în era jocurilor digitale. In C. Gavriluță & D. 

Bădulescu (Coord.), Cărțile care ne dau aripi (pp. 351-364). Editura Eikon. ISBN 

978-606-49-0207-8.  

 Apostol, A. C. (2016). Obiceiurile de lectură ale tinerilor, între cărți tipărite și e-books. 

In C. Grădinaru, R. Patraș, A. Mironescu, A. D. Bibiri & E. Grosu (Eds.), From 

Manuscript to E-Book (pp. 272-278). Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași. ISBN 978-606-714-211-2. 

Prelegeri/ participări la conferințe 

internaționale  

Alexandru-Cosmin APOSTOL (co-autor), „The Experiences of Women Entrepreneurs on 

the Digitalization Process in Changing the Business Models During the Covid-19 Crisis. A 

Phenomenological study”, International Conference On „European Finance Business and 

Regulation” [EUFIRE], organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 14 mai 

2021 

Alexandru-Cosmin APOSTOL (co-autor), „Inégalités numériques. Perspectives 

sociologiques”, Conferința Internațională Les inégalités sociales en Europe et leurs 

évolutions XVIème EDITION DE L'ECOLE FRANCO-ROUMAINE DES SCIENCES 

SOCIALES, Iași, 30-31 octombrie 2019.  

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Dezbateri privind diversitatea culturală în contextul noilor 

tendințe demografice”, XVème EDITION DE L’ECOLE FRANCO-ROUMAINE DES 

SCIENCES SOCIALES, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 17-18 octombrie 2018.  

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Literacy in the Era of Digital Games: Challenges and 

Debates”, în cadrul Conferinței Internaționale „Cărțile care ne-au făcut oameni”, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 26 mai 2018. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Social integration of refugees in Europe through cultural 

activities: strategies and good practices" (poster) Colocviul internațional ECOLE FRANCO-

ROUMAINE EN SCIENCES SOCIALES 14ème EDITION "Brexit, populisme et 

immigration: quel avenir pour une Europe en tourmente?" Iaşi, 19 - 20 octombrie 2017. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Cultural behavior of high school students from Iasi 

Municipality", conferința internațională Interdisciplinary Research and Professional 

Development within International Context, organizată de Facultatea de Filosofie și Științe 

Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași în perioada 10-12 iunie 2015. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Evaluarea satisfacției pacienților în contextul 

descentralizării - O provocare pentru sectorul public de sănătate" (Poster), Ediția a XI-a a 
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Şcolii Franco-Române de Metodologie în Ştiinţele Sociale, intitulată "Migrations dans 

l'espace européen pendant lacrise économique", organizată de Facultatea de Filosofie şi 

Ştiinţe Social-Politice (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) prin Catedra de 

Sociologie şi Asistenţă Socială, în colaborare cu Faculté des Sciences Economiques et 

Sociales de l'Université Lille1 (Franţa), 17 – 20 octombrie 2012. 

 

Participări la conferințe naționale Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Experiențe privind învățământul universitar online în 

pandemia de COVID-19”, Conferința Națională „Tineri cercetători în științele sociale 

– Ediția a II-a”, organizată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, 30 octombrie 2021. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL (co-autor), „Provocări ale pandemiei în viața și familia 

viitorilor asistenți sociali”, Conferința Națională „Familia în societatea contemporană” 

– Ediția a VII-a, organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – 

Sucursala teritorială Iași, Asociația Alternative Socială, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Casa de Cultură a Municipiului Iași 

„Mihai Ursachi”, 4 iunie 2021. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Student în pandemie. Percepții, atitudini și opinii 

asupra procesului de învățare”, Conferința Națională „Tineri cercetători în științele 

sociale – Ediția I”, organizată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, 31 octombrie 2020. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL,  „Perspective sociologice asupra implicării tinerilor în 

practici culturale”, conferința națională Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. 

Fundalul românesc al sincronizării europene. Sesiunea anuală de comunicări 

științifice la nivel național. Ediția a XXIII-a, organizată de Universitatea „Petre Andrei” 

din Iași în perioada 5-6 iunie 2015. 

Recenzii apărute în publicații 

indexate BDI 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Recenzie: Elena Bujorean, Violența simbolică în școală, 

pref. de Mihai Dinu Gheorghiu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017”, 

Revista „Psihologia Socială”, nr. 41 (I)/ 2018, Ed. Polirom, pp. 113-117. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL și Roxana-Mihaela VASILIU, „Recenzie: Frédéric Lebaron et 

Brigitte Le Roux (Sous la direction de), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action. 

Espace culturel, espace social et analyse des données, Dunod, Paris, 2015", Revista 

„Psihologia Socială", nr. 39 (I)/ 2017, Ed. Polirom, pp. 99-103. 

Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Recenzie: Armand Matellart, Erik Neveu, „Introduction aux 

Cultural Studies", La Découverte, Paris, 128 p.", Revista „Psihologia Socială", Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza" Iași, nr. 33 (I)/ 2014, Ed. Polirom, pp. 133-135. 

Alte tipuri de prelegeri cu caracter 

științific 

Participare și lucrare susținută (poster) la Conferința „Dimitrie Gusti: Restitutio la 140 

ani de la naștere”, organizată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, 13 februarie 2020, cu studiul „Dimitrie Gusti și sociologia monografică”. 

Participare în calitate de invitat la lansarea volumului personal „Practici culturale în 

rândul adolescenților: de la forme tradiționale la new-media”, Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, eveniment organizat de Sedcom Libris Iași în data de 
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18.05.2019, locație: Agora EX LIBRIS I. 

Prezentarea volumului „Violența simbolică în școală", realizat de Elena Bujorean, în cadrul 

unui eveniment dedicat lansării de carte, organizat în data de 09.11.2017, locație: Librăria 

„Orest Tafrali", Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

Prelegere pe tema „Practici culturale în rândul tinerilor", în cadrul Seminarului Laboratorului 

de Psihologie Socială și Studii Interdisciplinare, data: 02.06.2015, locație: sala D306, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași. 

Alte tipuri de activități științifice Membru comitet de organizare - Conferința națională Tineri cercetători în științele sociale – 

Ediția a II-a, organizată în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași. 30 octombrie 2021. 

Co-moderator de panel - Conferința națională Tineri cercetători în științele sociale – Ediția a 

II-a, organizată în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de 

Sociologie și Asistență Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 30 octombrie 

2021. 

Membru comitet de organizare - Conferința națională Tineri cercetători în științele sociale – 

Ediția I, organizată în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul 

de Sociologie și Asistență Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 31 

octombrie 2020. 

Co-moderator de panel - Conferința națională Tineri cercetători în științele sociale – Ediția I, 

organizată în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de 

Sociologie și Asistență Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 31 octombrie 

2020. 

Membru în Comitetul de organizare a Conferinței Internaționale „Cărțile care ne-au făcut 

oameni” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 26 mai 2018. 

Co-moderator al Sesiunii de postere din cadrul Colocviului internațional ECOLE FRANCO-

ROUMAINE EN SCIENCES SOCIALES 14ème EDITION "Brexit, populisme et 

immigration: quel avenir pour une Europe en tourmente?" Iaşi, 19 - 20 octombrie 2017. 

Afilieri  Din decembrie 2014, membru al colectivului Revistei „Psihologia Socială", cu atribuții de 

diseminare online a informațiilor legate de revista Psihologia Socială, indexată în trei Baze 

de Date Internaționale (BDI): CEEOL, Ebsco și ProQuest. 


