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Curriculum Vitae 

 

   

  

  

Informaţii personale  
  

Prenume / Nume Nina Mihaela MIHALACHE 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) nina.mihalache@uaic.ro 

Web  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2013 (octombrie) – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate de predare conform statului de funcţii şi a poziţiei aferente din statul de funcţii 
 Activităţi de predare: curs ciclul de licenţă, masterat, studii postuniversitare, seminar şi 

lucrări practice de laborator;  
 Activităţi de cercetare specifice domeniului;  
 Coordonare ştiinţifică lucrări de disertaţie, licenţă şi proiecte de cercetare;  
 Organizare aplicaţii şi practică de specialitate;  
 Colectare şi condiţionare materiale lucrări practice de laborator;  
 Verificare şi selectare metode moderne pentru lucrări practice de laborator;  
 Elaborare cursuri, manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste pentru seminar; 
 Activităţi de evaluare lucrări de disertaţie, licenţă, seminar, lucrări practice de laborator şi 

proiecte de cercetare; 
Titular discipline: Teorii și metode de intervenţie în asistenţă socială; Diagnoza şi soluţionarea 
problemelor sociale ; Asistenţa socială aplicată  şi practica de specialitate; Practica Protecţiei Drepturilor 
copilului; Participarea copilului la dezvoltarea internaţională. Mobilitatea demografică şi securitatea 
comunitară. Strategii de integrare socio-profesională și organizațională. Practica în probațiune, 
Planificare familială, Violența copiilor și tinerilor, Prevenție și dezvoltare comunitară, Practica  

          

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

  

  

Perioada 2012 (martie) – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Aria de activitate: 

 state de funcţii; 

 planuri de învăţământ; 

 rapoarte de autoevaluare pentru ARACIS; 

 monitorizarea activităţii de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

2008-prezent 
Coordonator general de practica - domeniul Asistenta Sociala 

 Realizare de Regulamente privind practica de specialitate a studentilor 
 Realizarea de parteneriate cu institutiile de asistenta sociala publice si private pentru stagiile 

de practica si de cercetare ale studentilor in vederea realizarii lucrarilor de licenta si 
disertatie; 

 Activitati de colaborare practica si stiintifica cu institutiile partenere prin participare la 
evenimente si conferinte specifice domeniului ; 

 Organizare si elaborare de ghiduri si instrumente necesare completarii portofoliului de 
practica; 

 Gestionarea activitatii de practica semestriala prin distributia  studentilor in grup si individual 
in cadrul serviciilor si institutiilor de asistenta sociala; 

 Gestionarea situatiilor particulare privind activitatea de practica; 
 Evaluarea activitatii de practica; 

Educatie 
 
 
2008 (octombrie) – 2013 (septembrie) 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Numele şi adresa angajatorului 

 Activitate de predare conform statului de funcţii şi a poziţiei aferente din statul de funcţii 
 Activităţi de predare: curs ciclul de licenţă, masterat, studii postuniversitare, seminar şi 

lucrări practice de laborator;  
 Activităţi de cercetare specifice domeniului;  
 Coordonare ştiinţifică lucrări de disertaţie, licenţă şi proiecte de cercetare;  
 Organizare aplicaţii şi practică de specialitate;  
 Colectare şi condiţionare materiale lucrări practice de laborator;  
 Verificare şi selectare metode moderne pentru lucrări practice de laborator;  
 Elaborare cursuri, manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste pentru seminar; 
 Activităţi de evaluare lucrări de disertaţie, licenţă, seminar, lucrări practice de laborator şi 

proiecte de cercetare; 
Titular discipline: Tehnici de intervenţie în asistenţă socială; Diagnoza şi soluţionarea problemelor 
sociale ; Asistenţa socialǎ aplicatǎ  si practica de specialitate;Practica protectiei Drepturilor copilului; 
Participarea copilului la dezvoltarea internationala.Mobilitatea demografica si securitatea comunitara.         

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice; 

  

  

  

Perioada 2004 (martie) – 2008 (septembrie) 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice de predare; 
 Activităţi de cercetare ştiinţifică specifice domeniului; 
 Coordonare ştiinţifică lucrări licenţă şi proiecte de cercetare; 
 Organizare aplicaţii şi practică de specialitate; 
 Activităţi de evaluare ştiinţifică; 
 Activităţi didactice de seminar; 
 Activităţi didactice de evaluare; 
 Coordonare cercuri ştiinţifice; 
 Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică; 
 Activităţi de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 
 
 
 
 
 

 
               Numele şi adresa angajatorului 
 

Seminarii: Teorie şi metodă în asistenţă socială ; Asistenţa socială a familiei şi copilului; Asistenţa socială 
a persoanelor abuzate; Consiliere în asistenţa socială;Management şi parteneriat public privat în 
Asistenţă socială ;Asistenţa socială a grupurilor minoritare şi discriminate; Diagnoza şi soluţionarea 
problemelor sociale; Planning familial şi dinamica familiei; Asistenţa socială aplicată. 

Titular - delegat pentru cursurile disciplinelor: Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale ;Planning 

familial şi dinamica familiei.  Tehnici  de intervenţie în asistenţa socială .          
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice; 

 
  

Perioada 1998-2004 

Funcţia sau postul ocupat     Asistent Social, Inspector de Specialitate I 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Medierea sociala intre categoriile de beneficiari ai asistentei sociale si institutiile la nivel central, 
judetean, local. 

 Prevenirea abandonului şi asistenţa socială a copilului instituţionalizat;orientare şcolară şi 
profesională, reintegrare familială şi socială. 

Numele şi adresa angajatorului     Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Iaşi, Centrul de Plasament Primăverii,B-dul Primăverii nr.6 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă Socială; 
 

  

Perioada 2000-2004(februarie) 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale    Activităti de predare-învăţare, coordonare activităţi aplicative şi de cercetare 
    

 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Seminarii la discipline: Asistenţa socială aplicată; Metode si teorii in Asistenta Socială; Metode şi 
tehnici de interventie in Asistenta Socială; 

‚  

Perioada 1996-1998 
 

Funcţia sau postul ocupat Metodist 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predarea, elaborarea şi evaluarea proiectelor didactice ale elevilor  
 

               Numele şi adresa angajatorului I.S.J.-Şcoala Normală „V.Lupu”-Iaşi, Aleea M.Sadoveanu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
      Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
      Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

   Activităţi metodice şi didactice 
 
1997-1998 
Asistent social 

   Prevenirea abandonului în maternitatea „Cuza-Vodă’ Iaşi 
   Fundaţia IRIS, Colaborare cu Directia Generală pentru Protecţia Copilului Iaşi,B-dul T.Vladimirescu 
   Asistenţă Socială  

 
1995-1999 

   Învăţător 
 Activităţi didactice de predare - învăţare 

   I.S.J. Iaşi- Şc.”V.Conta”, Str.Împăcării, nr.8; 
Activităţi didactice de predare-învăţare şi de socializare 

 
 
 
 
 
 

  

  

Educaţie şi formare  
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Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

 
Perioada 

2018 (iulie) 
Certificat de absolvire pentru COMPETENŢE ANTREPRENORIALE 
Pregătire teoretică şi practică 
 
SC INFOPROB SRL BACĂU (04/623/16.06.2018) 
 
 
2015(septembrie)  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs de specializare MANAGER DE PROIECT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Cod COR 242101 (pregătire teoretica şi pregătire practică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

APCIE Blaj (11461-2001/A/2006), prin intermediul: Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013,Fondul Social European , Investeste in Oameni, Axa prioritară 1”Educaţie 
şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul major de interventie:1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, 
POSDRU/159/1.5/S/132400-  

 
  

Perioada 2015-(aprilie) 

Calificarea / diploma obţinută Atestat pentru „Dobandirea si formarea personala in principalele competente de gandire critica” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Critical Thinking and the Art of Questioning(Philosophical practice) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institute of Philosophical Practices in Paris, in cadrul seminarului „Critical Thinking” susţinut la Lumen 
International Scientific Conference, 2015, Rethinking Social Action. Core Values 

 
  

Perioada 2014 (octombrie) – 2015 (decembrie) 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de studii postdoctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Tema de cercetare: Fenomenul sărăciei şi modele de gestionare eficientă a resurselor  
 Proiectul postdoctoral “Tineri cercetători de success- dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional”, Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Fondul Social 
European , Investeste in Oameni, Axa prioritară 1”Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de interventie:1.5 “Programe 
doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, POSDRU/159/1.5/S/132400-  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România 

  

Perioada 2014 (30 aprilie) 

Calificarea / diploma obţinută Aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă PRINCIPAL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Atestare profesională în asistenţă socială pentru treapta de competenţă PRINCIPAL, cod 
RNASR 4439  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) 

Perioada 2012 (august) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Competente Profesionale pentru ocupatia EVALUATOR DE COMPETENTE 
PROFESIONALE,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Standard de pregatire profesionala  nr.M9, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Autoritatea Naţională pentru Calificări 

  

Perioada 2011 (mai-iunie) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire FORMATOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Formare profesională specifică de FORMATOR nivel de bază, cod COR 241205 (pregătire 
teoretica şi pregătire practică) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Lumen, Iaşi, România 

  

Perioada 2011 (iunie) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs Egalitatea la angajare si la locul de munca- 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Campanie de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor la   
angajare si la locul de munca.Contract finantat de POSDRU/70/6.2/S/41911. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România 

  

Perioada 2011 (februarie) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare Program de pregatire „Ghidul de carieră în omogenizarea profesională” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Program de pregătire în cadrul proiectului „Calificări şi standardizare europeană în asistenţă socială” –
EUR_AS 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Holt-România-Filiala Iaşi 

  
  

Perioada 2008 (septembrie) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Instructor Blackboard Academic Suite 
 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Blackboard Learning System Essentials Workshop 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
România  

 

  

Perioada 2005 (octombrie)- 2010 (septembrie)  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Sociologie 
Titlu teză: Starea de sărăcie şi responsabilizarea individului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România 
 
 

 

 
Perioada 

 
2003 (octombrie)- 2005 (septembrie)  

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de Masterat 
 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Master: Management social şi dezvoltare comunitară 
 

 Managementul resurselor umane; 
 Teoria şi metoda reţelelor sociale; 
 Comunicare interpersonală şi interculturală; 
 Sociologia muncii şi a şomajului; 
 Teorie şi metodă în asistenţa socială; 
 Control social şi reconstrucţie comunitară; 
 Legislaţia dezvoltării locale; 
 Protecţia copilului şi a familiei; 
 AS a persoanelor cu nevoi speciale; 
 Fundamente socio-juridice ale probaţiunii. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România 
Forma de învăţământ: zi. 

 

   
  

Perioada 1998 (decembrie) 
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Calificarea / diploma obţinută Atestat Program de Pregătire a Supervizorilor din Domeniul Ocrotirii şi Protecţei Copilului şi Familiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de Pregătire a Supervizorilor din Domeniul Ocrotirii şi Protecţei Copilului şi Familiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Centrul de Resurse şi Informare în Profesiuni Sociale, Bucureşti 
  
 
 

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Attestation Tempus, Universite des Sciences et Technologies de Lille(USTL), France 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Atestat de Stagiu prin Mobilitate Tempus – februarie –aprilie 1996, la Ville de Lille, prin 
participare la activităţi specifice la serviciul Coordination de la Petit Enfance, activităţi ce au 
facilitat observarea funcţionării structurilor asociaţiilor pentru copii şcolari şi antepreşcolari din 
familii în situaţie de risc precum şi modalităţile de îndeplinire a obiectivelor a Contractului 
încheiat între Primărie şi Casa de Asigurări Familiale din Lille (Ville et la Casse d”Allocasion 
Familiales de Lille). 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 Institut de Sociologie-Ecole de Service Social, Lille, Pec.nr.7471/ 1994(2.02-2.05.1996) 
 

  
 
 

 

  

  

  

Asociaţii 
ştiinţifice/profesionale 

 

 

  

Membru  Membru Societatea Sociologilor din România 
  Asistent Social Principal - Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  

Engleză Limba engleză: B1 
Abilitatea de a citi: nivel B1 
Abilitatea de a scrie: nivel B1 
Abilitatea de a vorbi: nivel B1 

 

Franceză Limba franceză: C1 
Abilitatea de a citi: C2 
Abilitatea de a scrie: C1 
Abilitatea de a vorbi: C1 
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Competenţe şi abilităţi sociale  Bună capacitate de comunicare – obţinută în urma activităţii didactice cu studenţii şi contactelor 
profesionale naţionale şi internaţionale; 

 Bună capacitate de adaptare la medii multiculturale – obţinută în urma studiilor efectuate în 
străinătate şi a colaborării în cadrul proiectelor. 

 Spirit de echipă –  am făcut parte din echipe pluridisciplinare de cercetare naţională şi 
internaţională, în mediul academic şi privat. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Leadership – am facilitat în fiecare an întâlniri ale grupurilor de studenţi cu reprezentanţi 
instituţionali de profil pentru prezentare de servicii sociale, oferte de proiecte, voluntariat şi 
locuri de muncă; am realizat workshop-uri şi dezbateri pentru absolvenţi şi profesionişti, în 
contextul dezvoltării profesionale continuee. 

 Management – am participat la organizarea a numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale şi am desfăşurat diferite activităţi administrative în cadrul Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Aplicaţii editare text: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 
Aplicaţii grafice: Adobe Photoshop,  
Aplicaţii analize statistice: SPSS 
Aplicaţii analize calitative: NVivo 
Aplicaţii educaţionale: Blackboard Academic Suite 
Sisteme de operare: OS X, Microsoft Windows 

  

Competenţe şi aptitudini artistice realizare produse eco- handmade, pictură, poezie 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: ecologie, sporturi în aer liber, pedoagricultura, turism cultura si civilizatie 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Anexe Premii şi distincţii, Granturi, Publicaţii, Comunicări ştiinţifice, Colective de redacţii, Alte activităţi 
ştiinţifice, Voluntariat 

  
  

  

 

Anexe 

 
 
 
 

 
  

  

  

Premii şi distincţii  

  

  

  

 Granturi a. de cercetare cu finanţare internaţională 

 2015, Cercetător ştiinţific II(S), cod funcţie 263305 (COR), în Proiectul de cercetare FP7 
intitulat Structural Changes to Achieve Gender Equality in Science, acronim STAGES, finanţat 
prin contractul nr.289051/FP&-SCIENCE-IN SOCIETY-2011-1. 

 2011-2014 , membru în echipa de cercetare a proiectului : European Universities on 
Professionalization on Humanitarian Action ; Project Number 518362-LLP-1-2011-1-ES-
ERASMUS-ENW ; 

 Proiect european COPING, FP7-HEALTH Children of Prisoners Interventions and Mitigation ti 
Strengthen Mental Healt, ca cercetator , - Project number 241988/2010, project coord. 
Prof.PhD. Adele Jones, Huddersfield University, researcher 2011-2012 ; 

 2005-2010- Initierea , coordonarea, implementarea cercetarii in cadrul studiilor doctorale 
privind medierea, facilitarea individuala vs medierea, facilitarea comunitara ; 

b. de cercetare cu finanţare naţională 

 

 2022, proiect Șanse egale la educație-echitate în societate! –Se3S, Domeniul 1 Creșterea 
echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea ccesului la învățământul superior, 
corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (CNFIS-FDI-2021-0489/13.05.2021), 
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Expert consultant (S), codul funcției 235104. 

 2021, proiect Finalizează facultatea cu succes şi şanse promiţătoare! (FFSSP)- FFSSPstudis, 
finanţat ȋn perioada 2019-2021 prin Proiectul privind ȋnvăţămȃntul secundar-ROSE_ schema 
de Granturi pentru universităţi, proiect finanţat conform Acordului de Ȋmprumut nr.8481-RO 
semnat ȋntre Guvernul Romȃniei şi Banca Naţională pentru Reconstrucţi şi Dezvoltare şi 
ratificat prin Legea nr.234/2015, accord de Grant nr.159/10.09.2019, codul funcţiei 235104, 
Tutore(S). 

 2020, proiect Finalizează facultatea cu succes şi şanse promiţătoare! (FFSSP)- FFSSPstudis, 
finanţat ȋn perioada 2019-2021 prin Proiectul privind ȋnvăţămȃntul secundar-ROSE_ schema 
de Granturi pentru universităţi, proiect finanţat conform Acordului de Ȋmprumut nr.8481-RO 
semnat ȋntre Guvernul Romȃniei şi Banca Naţională pentru Reconstrucţi şi Dezvoltare şi 
ratificat prin Legea nr.234/2015, accord de Grant nr.159/10.09.2019, codul funcţiei 235104, 
Tutore(S). 

 2019, Proiect FDI:CNFIS-FDI-2019-0426- Experiente pentru o cariera de success-Expert, 
Responsabil Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, codul 231002; 

 2018, Proiectul FDI:CNFIS-FDI-2018-0474 Pass It On Paşaport pentru angajabilitate, 
Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Responsabil Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, 
codul 243201; 

 2014-2015, Bursă postdoctorală “Tineri cercetători de success- dezvoltare profesională în 
context interdisciplinar şi internaţional”, Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013,Fondul Social European , Investeste in Oameni, Axa prioritară 1”Educaţie şi 
formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul major de interventie:1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul 
cercetării”, POSDRU/159/1.5/S/132400 

 2012-2014.Project Save the children drop out and not integratin, SCAN, funded by contract 
POSDRU/9.1/2.2/S/61264, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Pozitia: Expert pe 
termen scurt, cod 242402. 

 Participare la un contract de cercetare cu finanţare naţională ca membru al echipei de 
cercetare :Resurse latente, funcţii şi disfuncţii în protecţia populaţiilor defavorizate, Grant 
CNCSIS, nr.1396, director proiect, prof.univ.Vasile Miftode, perioada 2005-2007 ; 
 

 

c. de dezvoltare instituţională cu finanţare națională și internaţională 

 

  

  

  

Publicaţii a. volume de unic autor 

 Saracia.Responsabilitate socială şi nivel de trai, Editura Institutul European, Colecţia 

Academica, Iasi, 2013, 265p; ISBN:978-606-24-0008-8. 

b. coautor volume 

 

c. studii / rapoarte de cercetare 

d. capitole în volume colective 

 2018. Sărăcie şi violenţă-între mit şi realitate în Violenţa asupra femeii. 
Ipostaze.Explicaţii.Intervenţii. coord. Gabriela  Irimescu şi Mihaela Rădoi, Editura Universității 
“Alexandru Ioan Cuza” Iași, ISBN 978-606-714-424-6, pp.53-64.[RO] 

 2017. “Despre o teorie a resurselor latente” în  Gavriluţă, C.(coord) Sociologia la Alma Mater 
Iassiensis, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași , ISBN 978-606-714-361-4, pp.172-
181.[RO] 

 2013. “The analyses of the Social Responsibility in Community Interventions”, in 
Interdisciplinary approaches in social sciences, Editors: Daniela Soitu, Cristina Gavriluta, 
Antonio Maturo, Ed.Universitatii Al.I.Cuza, Iasi (A2), 2013, pp.61-70. ISBN:979-973-703-902-
6.(Nina Mihalache).[EN] 

 2012. „Strategii de coping şi vulnerabilitate socială în cazul copiilor cu părinţi în detenţie” în 
Cercetări aplicative în asistenţa socială. Coord. Florin Lazăr şi Doru Buzducea. Bucureşti: 
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Editura Universităţii din Bucureşti (A2), pp. 146-166. ISBN 978-606-16-0170-7. (Cristina 
Gavriluţă, Romeo Asiminei, Nina Mihalache, Camelia Morariu, Lilina Foca şi George Pascaru) 
[RO] 

 

e. articole în reviste indexate ISI Thomson Reuters 

 2015.”The Poverty and Representation of Traditional Romanian Social Economy”, in vol. 
Trandisciplinarity and Communicative Actions, 2015, ISBN:978-88-75871132 Medimond 
Monduzzi Editore International Proceeding.(Nina Mihaela Mihalache)[EN]. 
http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf ; 
http://lumen.international/thomson-reuters-isi-coverage-of-lumen-conferences/  
WOS000360478000083 

 2013. “Perceptions and Social Representations of Poverty”, in European Journal of Science 
and Theology, December 2013, Vol.9, No.6, 95-104, ISSN 1841 – 0464. Arts and Humanities 
Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of 
Science by ISI Thomson Reuters, factor de impact=0,389. (Nina Mihalache)[EN] 
http://www.ejst.tuiasi.ro/issue9.html WOS000326907200011  

  

 

f. articole în reviste indexate BDI, B+ 

 

1. 2021, Care Challenges on Family Issues in Pandemic Conditions, Revista de Asistenţă 

Socială, anul XX, nr. 4/2021, pp. 1‑11 ISSN: 1583-0608 ,www.swreview.ro. (Nina Mihaela 

Mihalache).[EN] 
2. 2016. CONSTANTIN STERE. A REVOLUTIONARY IDEOLOGIST AND A PUBLICIST, in 

Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza, University Iasi(New Series)Sociology and Social 
Work, Vol 9, No 2 (2016), Theme of IXth Volume, no. 2/2016: 150 years of Romanian 
Sociology,PP.31-39, ISSN: 2066 – 8961.(Nina Mihaela Mihalache).[EN] 

https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/37  
3. 2015.”Practici şi modele de economie socială tradiţională/Practices and traditional social 

economy models”, , Mai 2015/May 2015 Revista de Economie Socială/ Journal of Social 
Economy, Vol. V / Nr. 1, pp.113-121 şi pp.122-129 ISSN print: 2248 – 0560; ISSN online 2248 
– 3667; ISSN‐L = 2248 – 0560; Ed.Hamangiu, Bucureşti; Revista este editată în parteneriat de 
Asociaţia Alternative Sociale şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.(Nina Mihaela 

Mihalache).[RO/EN] http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala   
4. 2015”.Socioeconomic Facilitations Methods for Poverty Alleviation”, Revista de Asistenţă 

Socială, XIV, 3/2015, număr coordonat de Claudia Oşvat şi Cristina Marc, ISSN: 1583-0608, 

Bucureşti.(Nina Mihaela Mihalache)[EN] http://www.swreview.ro/index.pl/numar-3-2015-

ro  
5. 2013. Vulnerability and Social Protection: Study of Children with Parents in Prison, in Applied 

Social Sciences: Social Work, Edited by Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă, and Ştefan 
Cojocaru, , This book first published 2013, British Library Cataloguing in Publication Data, A 
catalogue record for this book is available from the British Library, pp.185-192, Cristina 
Gavriluţă and Nina-Mihaela Mihalache).,ISBN (10): 1-4438-4329-6, ISBN (13): 978-1-4438-
4329-4, Cambridge Scholars Publishing,UK,.[EN] 
https://www.cambridgescholars.com/applied-social-sciences-123   

6. 2012. „Remedial Dependence on Social Policies and Benefits", in Journal of Social Economy, 
vol.2 Bilingual Magazine, nr.1/2012, pp.84-103, ISSN print: 2248 – 0560; ISSN online 2248 – 
3667, ISSN-L = 2248 – 0560, Editura Hamangiu 2012, Bucharest. (Nina Mihaela Mihalache) 
[RO/EN] http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2012/06/Revista-de-Economie-
Sociala_Vol.II_Nr.2_2012_site.pdf  

7. 2011. Facilitation as a way of Accountability and Simulation of Voluntary Actions, in Scientific 
Annals of the Alexandru Ioan Cuza, University Iasi(New Series)Sociology and Social Work, 
TomIV, no1/Jully 2011, Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, pp.81-92, ISSN: 2066 - 8961 , (are 
covered by several major indexing services including: EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological 
Abstract, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO and CNCSIS 2008-2011:B category)(Nina 
Mihaela Mihalache).[EN] https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/10  

8. 2010.“The Phenomenon of Poverty and the Theories of Stratification and of Social Mobility”, în 
Analele Ştiinţifice ale Universitaţii „Al.I.Cuza”  din Iaşi, (Serie Nouǎ),Sociologie şi Asistenţǎ 

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf
http://lumen.international/thomson-reuters-isi-coverage-of-lumen-conferences/
http://dcmp.uaic.ro:8081/apex/f?p=220:16:8613360332377::NO:RP:P16_START_FILTER:WOS000360478000083
http://www.ejst.tuiasi.ro/issue9.html
http://dcmp.uaic.ro:8081/apex/f?p=220:16:8613360332377::NO:RP:P16_START_FILTER:WOS000326907200011
http://www.swreview.ro/index.pl/care_challenges_on_family_issues_in_pandemic_conditions
http://www.swreview.ro/
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/37
http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala
http://www.swreview.ro/index.pl/numar-3-2015-ro
http://www.swreview.ro/index.pl/numar-3-2015-ro
https://www.cambridgescholars.com/applied-social-sciences-123
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2012/06/Revista-de-Economie-Sociala_Vol.II_Nr.2_2012_site.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2012/06/Revista-de-Economie-Sociala_Vol.II_Nr.2_2012_site.pdf
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/10
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Socialǎ, Tom III,Vol.3 nr 1, Editura Universitǎţii „Al.I.Cuza”Iaşi, 2010, pp.18-28 ,ISSN: 2066 - 

8961;(Nina Mihaela Mihalache).[EN] https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/9  
9. 2008. „Theories of poverty and of population”s impoverishment”, în Analele Ştiinţifice ale 

Universitaţii „Al.I.Cuza”  din Iaşi, (Serie Nouǎ),Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, Tom I, Editura 
Universitǎţii „Al.I.Cuza”Iaşi, 2008, pp.153 -  163, ISSN: 2066 - 8961; ;(Nina Mihaela 
Mihalache).[EN] https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/7  

10. 2006.  „The social diagnosis and the efficiency of the support process”, în „Caiete Sociologice”, 
Revistă a Institutului Social Român, nr.4, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi,2006,pp.400-
410,ISSN:1583-3615. ;(Nina Mihaela Mihalache).[EN] 

11. 2005. „Aspecte ale procesului de ajutor în asistenţa socială românească”, în Revista de 
Cercetare şi Intervenţie Socială nr.9/2005, -Realitatea pe masa de disecţie-, Departamentul de 
Asistenţă Socială /Holt , România, Editura Lumen 2005, pp.1235-1245, ISSN: 1584-5397. 
;(Nina Mihaela Mihalache).[RO] 

12. 2005. „Educaţia în familiile asistate social”, în Revista de cercetare şi Intervenţie Socială, 
nr.10/2005, -Realitatea pe masa de disecţie-, Departamentul de Asistenţă Socială / Holt, 
România, Editura Lumen 2005, pp.1381- 1388, ISSN:1584-5397 .(Nina Mihaela Mihalache) 
.[RO] 

13. 2004. „Mediul stradal şi asistenţa comunitară”, în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială 
nr.5/2004, -Din experienţa practicienilor, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială/ 
Holt, România, Editura Lumen, pp.691-696, ISSN: 1584- 5397. ;(Nina Mihaela Mihalache).[RO] 

 

 

g. recenzii în reviste indexate BDI, B+ 

 

h. articole în reviste neindexate 

 

i. recenzii în reviste neindexate 

1. 2005 „Metode apreciative în asistenţă socială”, Recenzie, (Ştefan Cojocaru, Metode apreciative 
în asistenţă socială, Editura Polirom Iaşi,2005), în „Caiete Sociologice”, Revistă a Institutului 
Social Român, nr.4, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi,2006,pp.420-421, ISSN:1583 -
3615. ;(Nina Mihaela Mihalache).[RO] 

2. 2005. „Aspecte contemporane în asistenţa socială”- Recenzie, (Doru Buzducea, Aspecte 
contemporane în asistenţa socială” Editura Polirom Iaşi, 2005), în „Caiete Sociologice”, Revistă 
a Institutului Social Român, nr.4, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi,2006,pp.426-427, 
ISSN:1583 -3615. ;(Nina Mihaela Mihalache).[RO] 

 

j. articole în White Papers 

 

  

  

  

Comunicări ştiinţifice a. participări conferinţe internaţionale 

 
 2021, 26-30 May, World LUMEN Congress 2021, Iași, cu susținerea lucrării Family Dinamics 

During Pandemic Restrictions,[EN] 
http://lumenconference.com/wlc2021/program-wlc2021  

 2021, 26-30 May, World LUMEN Congress 2021, Iași, cu susținerea lucrării Sexual education 
and family planning in reducing socio-medical risk, [EN] 
http://lumenconference.com/wlc2021/program-wlc2021  

 2020, 21-24 May, Lumen International Scientific Conference, Rethinking Social Action.Core 
Values in Practice, Iași, cu susținerea temei Generation Z, a challenge for de labor market.[EN] 
http://conferinta.info/wp-content/uploads/2020/05/Program_14th_LUMEN_RSACVP_2020.pdf 

 2020, 21-24 May, Lumen International Scientific Conference, Rethinking Social Action.Core 
Values in Practice, Iași, cu susținerea temei . Social work at the confluence of  generations 
[EN] 
http://conferinta.info/wp-content/uploads/2020/05/Program_14th_LUMEN_RSACVP_2020.pdf 

 2019. 14-16 martie 2019. Conferinţa Naţională de Asistenţă Socială Penitenciară cu participare 
internaţională, prima ediţie, organizată de Serviciul de Asistență Psihosocială din Penitenciarul 
Iași, în parteneriat cu Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala, Facultatea de Filosofie 
și Științe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, ȋn Aula Magna 
“M.Eminescu”, cu susţinerea lucrării Importanța familiei şi a comunităţii în socializare-

https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/9
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/7
http://lumenconference.com/wlc2021/program-wlc2021
http://lumenconference.com/wlc2021/program-wlc2021
http://conferinta.info/wp-content/uploads/2020/05/Program_14th_LUMEN_RSACVP_2020.pdf
http://conferinta.info/wp-content/uploads/2020/05/Program_14th_LUMEN_RSACVP_2020.pdf
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reintegrare; 
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-
nationala-de-asistenta-sociala-penitenciara 

 2018.23 Noiembrie. Participare la conferinţa Internaţională, Ediţia a –III-a “Violenţa asupra 
Femeii.Ipostaze.Explicaţii.Intervenţii”, cu moderarea secţiunii Strategii de intervenţie în situaţie 
de violenţă, cu prelegerea Oportunităţi şi riscuri privind combaterea violenţei domestice prin 
“Pilonul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi , 2018-2021”; organizator Universitatea 
“Al.I.Cuza” din Iaşi Facultatea de Filosofie şi tiinţe Social Politice în parteneriat cu Colegiul 
Naţional al Asistenţilor Sociali di România-Sucursala Teritorială Iaşi, Centrul de Formare 
Profesională a D.G.A.S.P.C. Iaşi şi Asociaţia “Aproape de Oameni”. 
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/violenta-
asupra-femeii-ipostaze-explicatii-interventii-editia-a-iii-a  

 2018. 26.Mai.  Organizare şi participare la Conferinţa Internaţională “Cărţile care ne-au făcut 
oameni”, cu susţinerea lucrării Învăţarea continuă şi cartea/Lifelong Learning and theBook, în 
cadrul sesiunii IX, Carte şi profesionalizare, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi; 
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/cartile-care-
ne-au-facut-oameni  

 2018. 15-16 Mai.  Organizare şi participare : International Conference Recent Trend in Social 
Sciences.Innovative practices in long-term care, Ediţia a-V-a, în cadrul sesiunii Perspective 
sociale pentru tineri şi vârstnici II, cu prelegerea Formarea profesională timpurie prin stagii 
practice şi importanţa lor în dezvoltarea carierei, organizator Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, 
România. https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente/rtss-ltc ; 
https://www.fssp.uaic.ro/rtss-ltc   

 2016. 17-18 noiembrie,The 2ndCentral and Eastern European Lumen Conference, 
Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values, (MEPDEV), 2016 cu 
prelegerea Ethics and Practice in Social Work, Târgovişte, România. 
http://conferinta.info/contact-us http://lumen.international/wp-

content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf ; 
http://lumen.international/pro gram-and-venue-of-the-conferen ce/ 

 2015. 22-26 septembrie, Conferință organizată în cadrul proiectului 
POSDRU/159/1.5/S/132400, Panel domeniul Sociologie 24.09.2015, cu prelegerea Rolul 
educatiei si al facilitării în strategiile de diminuare a sărăciei, Cluj Napoca, România. 

 2015. 10-12 iunie. Conferinţa Internaţională Cercetare interdisciplinară şi dezvoltare 
profesională în context internaţional/Interdisciplinary research and Professional Development 
within International Context, University Alexandru Ioan Cuza of Iaşi, în calitate de moderator, cu 
tema The effective management of resources for poverty alleviation/ Gestionarea eficientă a 
resurselor pentru diminuarea sărăciei, în cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară:1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de 
intervenţie:1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, Titlul proiectului: 
“Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional”, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400, Iaşi, România. 
http://www.uaic.ro/en/international-conference-interdisciplinary-research-and-professional-
development-within-international-context  

 2015. 7-10 mai. “Social and Economic Methods of facilitating Poverty Action” prelegere 
susţinută în cadrul International Conference “Humanities and Social Sciences Today.Classical 
and Contemporary issues”, Academia Română, Filiala Iaşi, “Gheorghe Zane”, Institute for 
Economicand Social Research, 9 May 2015, în cadrul sesiunii Psychology; Educational 
Sciences; Social Work, in Conference Room of Romanian Academy, Iasi .România 

 2015. 16-19 aprilie. Lumen International Scientific Conference, Rethinking Social Action. Core 
Values, desfaşurată la Iaşi, poziţia moderator a secţiunii Sustainable Social Development, 
precum şi susţinerea prelegerii cu tema Practices and Traditional Social Economy Models.Iaşi, 
România. http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacv-2015/program-rsacv-2015  

 2014. 21-22 noiembrie. Conferinta Internaţională - Conference Lumen 2014- Trandisciplinarity and 
Communicative Actions, Sectiunea Social Sciences, cu tema: The Poverty and Representations 
of Traditional Romanian Social Economy, Târgovişte, România. http://conferinta.info/conference-
archives/lumen_tca2014  

 2014. 9-10 Mai, Conferința Internațională a SSR, Societatea în secolul XXI. Provocări, tendințe, 
perspective, (Society of the 21st Century. Challenges, Trends, and Perspectives) 
Secţiunea:Social Economy Model, Prezentare cu tema: The volunteering between desiderate 
and social responsibility, desfăşurată la Universitatea “Al.I.Cuza “ Iaşi, România. 
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/05/2014.05.07-Program-Conferinta-SSR.pdf  

 2013. 16-18 Mai, Conferința Internațională a SSR, PROVOCĂRI SOCIALE: INSTITUȚII, 
VALORI, TENDINȚE Iaşi, Moderare Secţiunea: New media, globalizare și solidaritate socială, 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-de-asistenta-sociala-penitenciara
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-de-asistenta-sociala-penitenciara
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/violenta-asupra-femeii-ipostaze-explicatii-interventii-editia-a-iii-a
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/violenta-asupra-femeii-ipostaze-explicatii-interventii-editia-a-iii-a
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/cartile-care-ne-au-facut-oameni
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/cartile-care-ne-au-facut-oameni
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente/rtss-ltc
https://www.fssp.uaic.ro/rtss-ltc
http://conferinta.info/contact-us
http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf
http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final_Program_LUMEN_MEPDEV2016_associated-events.pdf
http://lumen.international/program-and-venue-of-the-conference/
http://www.uaic.ro/en/international-conference-interdisciplinary-research-and-professional-development-within-international-context
http://www.uaic.ro/en/international-conference-interdisciplinary-research-and-professional-development-within-international-context
http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacv-2015/program-rsacv-2015
http://conferinta.info/conference-archives/lumen_tca2014
http://conferinta.info/conference-archives/lumen_tca2014
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/05/2014.05.07-Program-Conferinta-SSR.pdf
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Prezentare cu tema: Practică și antreprenoriat în societatea românească actuala, desfăşurată 
la Universitatea “Al.I.Cuza “ Iaşi, organizată de Societatea Sociologilor din România şi 
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi, Iaşi, 
România [RO] 
https://www.societateasociologilor.ro/images/docs/program_conferinta_ssr_iasi_2013.pdf  

 2012.18-19 iunie, Conferinta Internationala de Stiinte Sociale Aplicate- Two decades of 
academic teaching and research in social work, Universitatea de Vest Timisoara  , Prezentare 
cu tema:Vulnerabilitate şi protecţie socială. Studiu  asupra copiilor cu părinţi în închisoare; 
autori:Cristina Gavriluta si Nina Mihalache, https://issa.uvt.ro/wp-
content/uploads/2012/06/PROGRAMME-ISSA-15-JUNE-2012.pdf  

 2011, 30 nov-4 decembrie, Conferinta Internationala Rethinking Politics for the Knowledge 
Society Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Titlul proiectului: Societatea Bazată pe 
Cunoastere – cercetări, dezbateri, perspective  |  ID 56815/E/1859 , Prezentare cu tema : 
Social Pretection of vulnerable families.Children of Prisoners, Iaşi, România. 
http://proiectsbc.ro/?q=conference_iasi_2011 ; https://www.cunoastere.org/blog/conferinta-

internationala-rethinking-politics-for-the-knowledge-society-la-iasi.  

 

b. participări conferinţe naţionale 

 2021, 4 iunie, Conferința Națională Familia în Societatea contemporană”, ediţia a VII a: cu 
susţinerea prelegerii Dinamica problematicii familiale în condițiile restricțiilor  pandemice, 
realizat de CNASR Sucursala Iasi în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Muzeul 
Național al Literaturii Române, Consiliul Judeţean-D.G.A.S.P.C. Iaşi, Universitatea ”Al.I.Cuza” 
din Iaşi- Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Departamentul de Sociologie şi 
Asistenţă Socială,Arhiepiscopia Iașilor, Biroul de Asistență Socială al Centrului Eparhial, 
Facultatea de  Teologie Ortodoxă „ Dumitru Staniloae”, Iași, Facultatea de Teologie Romano-
Catolică-Secția Asistență Socială, Asocițtia Studenților si Absolvenților de Teologie Ortodoxă 
Asistență Socială Iași, Editura Lumen, Asociația Pro Roma şi Asociaţia Aproape de Oameni; 

https://cnasr.ro/structura-teritoriala-iasi  

https://www.fssp.uaic.ro/images/fssp/stiri/AGEND%C4%82_FAMILIA_%C3%8EN_SOCIETATE
A_CONTEMPORAN%C4%82_2021.pdf  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente  

 2019. 11 decembrie, Ediţia a IV a, Organizare şi participare, in cadrul Targului de cariere, Târgul 
de oferte de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale, Univ.”Al.I.Cuza” din 
Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. 
Evenimentul se înscrie în suita de manifestări organizate de Departamentul de Sociologie și 
Asistență Socială; https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-
sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-
sociale-2019 

 2018. 15 noiembrie, Ediţia a III a, Organizare şi participare Târgul de oferte de practică, 
voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale, Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de 
Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. Evenimentul se înscrie în 
suita de manifestări organizate de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială; 
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente   

 2018. 9 martie. Ediţia a II a, Organizare şi participare Târgul de oferte de practică, voluntariat și 
internship în domeniul asistenței sociale, Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si 
Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. Evenimentul se înscrie în suita de 
manifestări organizate de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială pentru a marca, 
Zilele Asistenței Sociale. https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-
sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-
sociale-2018  

 2018. martie. Organizare şi participare Conferinţa naţională Asistenţa Socială pentru Comunităţi 
Sustenabile, organizată de Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe 
Social-Politice, eveniment prilejuit de Ziua mondială a Asistenţei Sociale, cu moderare Masa 
rotundă. Asistenţa Socială în context transfrontalier şi workshop Asistenţa Socială în comunitate. 
Dialog studenţi-profesionişti. https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-
sociala/evenimente/asistenta-sociala-pentru-comunitati-sustenabile  

 2017. 31 martie. Organizare şi participare Conferinţa naţională Asistenţa Socială pentru 
Comunităţi Sustenabile, organizată de Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi 

https://www.societateasociologilor.ro/images/docs/program_conferinta_ssr_iasi_2013.pdf
https://issa.uvt.ro/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMME-ISSA-15-JUNE-2012.pdf
https://issa.uvt.ro/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMME-ISSA-15-JUNE-2012.pdf
http://proiectsbc.ro/?q=conference_iasi_2011
https://www.cunoastere.org/blog/conferinta-internationala-rethinking-politics-for-the-knowledge-society-la-iasi
https://www.cunoastere.org/blog/conferinta-internationala-rethinking-politics-for-the-knowledge-society-la-iasi
https://cnasr.ro/structura-teritoriala-iasi
https://www.fssp.uaic.ro/images/fssp/stiri/AGEND%C4%82_FAMILIA_%C3%8EN_SOCIETATEA_CONTEMPORAN%C4%82_2021.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/fssp/stiri/AGEND%C4%82_FAMILIA_%C3%8EN_SOCIETATEA_CONTEMPORAN%C4%82_2021.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale-2019
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale-2019
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale-2019
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale-2018
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale-2018
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale-2018
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/asistenta-sociala-pentru-comunitati-sustenabile
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/asistenta-sociala-pentru-comunitati-sustenabile
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Ştiinţe Social-Politice, eveniment prilejuit de Ziua mondială a Asistenţei Sociale, cu participare la 
Masa rotundă. Asistenţa Socială în context transfrontalier şi workshop Asistenţa Socială în 
comunitate. Dialog studenţi-profesionişti. https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-
asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-asistenta-sociala-pentru-comunitati-
sustenabile  

 2017. Participare la Conferinţa Justiţia socială-valoare necesară în depăşirea limitelor sociale, 
organizată în cadrul Zilelor Asistenţei sociale 2017 în judeţul Iaşi, ediţia a-V-a, 10 martie 2017, 
Salla Rossini, Congress Hall-Pallas Iaşi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali-Sucursala Iaşi 
http://www.cnasr.ro/2017-03-01-invitatie-zilele-asistentei-sociale-2017-in-judetul-iasi .   

 2017. Organizare şi participare Târgul de oferte de practică, voluntariat și internship în domeniul 
asistenței sociale, în data de 3 martie, 2017, Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si 
Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. Evenimentul se înscrie în suita de 
manifestări organizate de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială pentru a marca, 
Zilele Asistenței Sociale https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-
sociala/evenimente/oferte-de-practica-voluntariat-si-internship  

 2016. Organizare şi participare Conferinţa Violenţa asupra femeii.Ipostaze.explicaţii. Intervenţii. 
organizată la Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea 
de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială, cu susţinerea prelegerii 
Sărăcie şi violenţă-între mit şi realitate şi moderarea workshop-ului  Violenţa asupra femeii. 
Proceduri şi tehnici de intervenţie. http://www.cnasr.ro/2016-11-17-invitatie-workshop-violenta-
asupra-femeii-ipostaze-explicatii-interventii  

 2016. 22.martie. Organizare şi participare Conferinţa Promovarea demnităţii umane:Profesionişti 
şi servicii sociale, organizata cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, parteneriat intre CNASR 
Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, 
Departamentul Asistenţă Socială, cu moderarea workshop-ului Programe integrate de prevenire 
în asistenţă socială; http://www.cnasr.ro/2016-03-22-zas-2016-iasi-; 
http://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-
nationala-promovarea-demnitatii-umane-profesionisti-si-servicii-sociale 

 2015. 28.martie Organizare  Conferinta ”Promovarea demnitătii si valorii oamenilor”, organizata 
cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si 
Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă 
Socială, http://www.cnasr.ro/2015-03-05-zas-2015-iasi  

 2014.15-31 martie,Organizare si participare  Conferinta Zilele asistenţei sociale. Criza economică 
şi socială – soluţii ale asistenţei sociale” în judeţul Iaşi, cu moderarea Workshop-ului 
„Voluntariatul – deziderat, oportunităţi şi modele de planificare a activitaţii voluntarilor”, realizat la 
21 martie.2014  parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de 
Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. 
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-
sociala/evenimente/vechi/programul-zas-2014  

 2013. 28.martie Organizare si participare  Conferinta ”Comunitate. Responsabilitate. Participare 
sociala”, organizata cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, cu susţinerea prelegerii: 
Activitatea practica, voluntariatul si antreprenoriatul în Asistenţă socială. parteneriat intre CNASR 
Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza”, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul 
Asistenţă Socială; https://www.uaic.ro/event/zilele-asistentei-sociale  

c. moderare conferinţe internaţionale 

 

 2018. 26.Mai.  Conferinţa Internaţională “Cărţile care ne-au făcut oameni”, cu moderarea   
sesiunii VIII, Metamorfozele lecturii în ştiinţele sociale, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi. 

 2015. 16-19 aprilie. Lumen International Scientific Conference, Rethinking Social Action. Core 
Values, desfaşurată la Iaşi, moderator a secţiunii Sustainable Social Development, precum şi 
susţinerea prelegerii cu tema Practices and Traditional Social Economy Models.Iaşi, România. 

 2015. 10-12 iunie. Conferinţa Internaţională Cercetare interdisciplinară şi dezvoltare 
profesională în context internaţional/Interdisciplinary research and Professional Development 
within International Context, University Alexandru Ioan Cuza of Iaşi, în calitate de moderator, 
cu tema The effective management of resources for poverty alleviation/ Gestionarea eficientă a 
resurselor pentru diminuarea sărăciei, în cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară:1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de 
intervenţie:1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, Titlul proiectului: 
“Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional”, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400, Iaşi, România. 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-asistenta-sociala-pentru-comunitati-sustenabile
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-asistenta-sociala-pentru-comunitati-sustenabile
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-asistenta-sociala-pentru-comunitati-sustenabile
http://www.cnasr.ro/2017-03-01-invitatie-zilele-asistentei-sociale-2017-in-judetul-iasi
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/oferte-de-practica-voluntariat-si-internship
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/oferte-de-practica-voluntariat-si-internship
http://www.cnasr.ro/2016-11-17-invitatie-workshop-violenta-asupra-femeii-ipostaze-explicatii-interventii
http://www.cnasr.ro/2016-11-17-invitatie-workshop-violenta-asupra-femeii-ipostaze-explicatii-interventii
http://www.cnasr.ro/2016-03-22-zas-2016-iasi-
http://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-promovarea-demnitatii-umane-profesionisti-si-servicii-sociale
http://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-nationala-promovarea-demnitatii-umane-profesionisti-si-servicii-sociale
http://www.cnasr.ro/2015-03-05-zas-2015-iasi
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/vechi/programul-zas-2014
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/vechi/programul-zas-2014
https://www.uaic.ro/event/zilele-asistentei-sociale
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d. moderare conferinţe naţionale 

 

 2017. Organizare şi participare Conferinţa Violenţa asupra femeii.Ipostaze.explicaţii. Intervenţii. 
organizată la Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea 
de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială, în cadrul secţiunii Strategii 
de intervenție în situații de violență, cu tema Abordarea integrată a cazurilor de violenţă 
domestică 

 2016. Organizare şi participare Conferinţa Violenţa asupra femeii.Ipostaze.explicaţii. Intervenţii. 
organizată la Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea 
de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială, cu moderarea workshop-
ului  Violenţa asupra femeii. Proceduri şi tehnici de intervenţie 

 2016. 22.martie. Organizare şi participare Conferinţa Promovarea demnităţii umane:Profesionişti 
şi servicii sociale, organizata cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, parteneriat intre CNASR 
Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, 
Departamentul Asistenţă Socială, cu moderarea workshop-ului Programe integrate de prevenire 
în asistenţă socială; 

 2014.15-31 martie,“Organizare si participare  Conferinta Zilele asistenţei sociale. Criza 
economică şi socială – soluţii ale asistenţei sociale” în judeţul Iaşi, cu moderarea Workshop-ului 
„Voluntariatul – deziderat, oportunităţi şi modele de planificare a activitaţii voluntarilor”, realizat la 
21 martie.2014  parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de 
Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. 

 2013.Participare Conferinţei naţionale a SSR ,,Provocări sociale: institutii, valori, tendinte,, Iaşi,16 
– 18 mai 2013, moderator pentru Secţiunea New media, globalizare şi solidaritate socială, 
organizată de Societăţii Sociologilor din România şi Departamentul de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi, Iaşi, România [RO] 

e. workshop-uri internaţionale 

 2019. 24-29 iunie. Organizare şi coordonare Workshop Internaţional Echipe transfrontaliere de 
practică în asistenţa socială, eveniment organizat de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu  Primăria Municipiului 
Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială; Universitatea de stat din Moldova(USM), Facultatea de 
Psihologie  şi Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de 
Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de stat “Alecu Russo” din Bălţi (USARB), 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, Catedra de Ştiinţe socio-umane şi Asistenţă socială, 
Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina, cu susţinerea lucrării Practica de 
specialitate în asistenţa sociala în sistemul universitar românesc; 

 2018. 25-29 iunie. Organizare şi coordonare Workshop Internaţional Echipe transfrontaliere de 
practică în asistenţa socială, eveniment organizat de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu  Primăria Municipiului 
Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială; Universitatea de stat din Moldova(USM), Facultatea de 
Psihologie  şi Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de 
Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de stat “Alecu Russo” din Bălţi (USARB), 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, Catedra de Ştiinţe socio-umane şi Asistenţă socială, cu 
susţinerea lucrării Practica de specialitate în asistenţa social în sistemul universitar românesc. 
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/echipe-
transfrontaliere-de-practica-in-asistenta-sociala  

 2017. 26-30 iunie. Organizare şi coordonare Workshop Internaţional Echipe transfrontaliere de 
practică în asistenţa socială, eveniment organizat de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu  Primăria Municipiului 
Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială; Universitatea de stat din Moldova(USM), Facultatea de 
Psihologie  şi Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de 
Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de stat “Alecu Russo” din Bălţi (USARB), 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, Catedra de Ştiinţe socio-umane şi Asistenţă social; 
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/workshop-
international  

 2016.31 octombrie. Workshop internaţional cu tema Modele de bună practică în procesul de 
integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile, cu expunerea Importanta formarii 
scolare si profesionale in societatea contemporana realizat de CNASR , Sucursala Teritorială 
Iaşi, http://www.cnasr.ro/2016-10-31-modele-de-buna-practica-in-procesul-de-integrare-sociu-
profesional-a-persoanelor-vulnerabile  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/echipe-transfrontaliere-de-practica-in-asistenta-sociala
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/echipe-transfrontaliere-de-practica-in-asistenta-sociala
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/workshop-international
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/workshop-international
http://www.cnasr.ro/2016-10-31-modele-de-buna-practica-in-procesul-de-integrare-sociu-profesional-a-persoanelor-vulnerabile
http://www.cnasr.ro/2016-10-31-modele-de-buna-practica-in-procesul-de-integrare-sociu-profesional-a-persoanelor-vulnerabile
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 2016. 29.septembrie. Workshop Internaţional “Adolescence-Expenctations and Challenges in 
modern family”, cu tema Adolescenţa între miraj şi responsabilitate, realizat de CNASR , 
Sucursala Teritorială Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi-D.G.A.S.P.C. Şi Psiterra, Asociaţia pentru 
promovarea psihologiei şi serviciilor psihosociale 

http://www.cnasr.ro/2016-09-05-adolescenta-expectante-si-provocari-in-familia-moderna  

 

workshop-uri naţionale   

 2021, 9 decembrie, Organizare Târgul de Cariere din cadrul proiectului Finalizează facultatea 
cu succes şi cu şanse promiţătoare! FFSSP-FFSSPstudis. ROSE, AG159/10.09.2019, 
organizat de Facultatea de Filosofie și Știinte Social Politice a Universității „Alexandru Ioan 
Cuza „ din Iasi, cu moderare masa rotunda Oportunități de dezvoltare a carierei prin stagii de 

practică, internship și voluntariat. Scopul acestui eveniment este de a  veni în întâmpinarea 
nevoilor studenților pentru familiarizarea și oferirirea de oportunități privind integrarea pe piața 
muncii. 

https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente/targul-de-cariere  

 2021,4 iunie, Participare la evenimentul „Valorificarea resurselor locale pentru promovarea 
incluziunii sociale a grupurilor marginalizate”, organizat de Asociatia Alternative Sociale in cadrul 
proiectului „From Open Educational Resources to Open Educational Practice for Commons 
Community and Culture Projects(Open CCCP). 

 2020, 10 decembrie, OrganizareTârgul de Cariere din cadrul proiectului Finalizează facultatea cu 
succes şi cu şanse promiţătoare! FFSSP-FFSSPstudis. ROSE, AG159/10.09.2019, organizat de 
Facultatea de Filosofie și Știinte Social Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza „ din Iasi, cu 
tema Modalități de realizare a stagiilor de practică, voluntariat și internship pentru 

studenți, în condițiile pandemice COVID19.  Scopul acestui eveniment este de a  veni în 
întâmpinarea nevoilor studenților pentru familiarizarea și oferirirea de oportunități privind 
integrarea pe piața muncii. 

https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente  

 2020, 27.05.2020, Participare Workshop în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității activității 
didactice prin perfectionarea în domeniul stiintelor juridice a cadrelor didactice de la facultățile 
fără profil juridic din Universitatea „Al.I.Cuza Iasi”, PERFECT-JURID-CD-UAIC-CNFIS-FDI-2020-
0520. 

 2017. 31 martie. Organizare şi participare la workshop-ul Asistenta sociala in comunitate. Dialog 
student-profesionist, organizat de Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi 
Ştiinţe Socil-Politice în colaborare cu CNASR sucursala teritorială Iaşi, în cadrul Conferinţei 
naţionale Asistenţa Socială pentru comunităţi sustenabile, eveniment prilejuit de Ziua mondială a 
Asistenţei Sociale. 

 2017. 13 martie. Participare la workshop-ul  Disfuncţii ale sistemului de protecţie socială a 
persoanelor vulnerabile în societatea contemporană, organizat CNASR Iaşi în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul de 
Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași, cu prelegerea Disfuncţii ale gestionării resurselor în 
promovarea sustenabilităţii dezvoltării comunităţii şi a mediului, în cadrul secţiunii Justiţia Socială 
şi dezvoltarea comunitară.   

 2016. 17 noiembrie. Participarea la workshop-ul  Valori etice în Asistenţa Socială. Ethical value in 
social work, organizat CNASR Iaşi 

 2016.24 noiembrie. Participarea la workshop-ul  Violenţa asupra femeii. Proceduri şi tehnici de 
intervenţie în cadrul Conferinţei Violenţa asupra femeii.Ipostaze.explicaţii. Intervenţii. organizat la 
Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si 
Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială;  

 2016. 22.martie. Organizarea şi moderarea workshop-ului Programe integrate de prevenire în 
asistenţă socială în cadrul Conferinţei Promovarea demnităţii umane:Profesionişti şi servicii 
sociale, organizata cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, parteneriat intre CNASR 
Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, 
Departamentul Asistenţă Socială; 

 2015. 3 noiembrie. Participarea la workshop-ul „Aspecte psihosociale ale comportamentului de 
tip bullying în mediul instituţional”- CNASR, Sucursala Iaşi 

 2015.30 martie 2013. Workshop-ul „Influenţa markerilor personali şi profesionali în luarea 
deciziilor de intervenţie asistenţiale”, cu tema „Limite şi controverse asistenţiale în gestionarea 
eficienţă a resurselor”, CNASR, Sucursala Iaşi; 

http://www.cnasr.ro/2016-09-05-adolescenta-expectante-si-provocari-in-familia-moderna
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente/targul-de-cariere
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente
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 2014. 10 octombrie.Workshop-ul Instrumente de lucru în asistenţa socială. Evaluarea iniţială. 
Provocări. parteneriat intre Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social 
Politice, Departamentul Asistenţă Socială şi CNASR Sucursala Iasi, cu tema Metode, tehnici şi 
instrumente de lucru în AS”. 

 2014.15-31 martie,“Organizarea şi moderarea Workshop-ului „Voluntariatul – deziderat, 
oportunităţi şi modele de planificare a activitaţii voluntarilor”, si participare  Conferinta Zilele 
asistenţei sociale. Criza economică şi socială – soluţii ale asistenţei sociale” în judeţul Iaşi, 
realizat la 21 martie.2014  parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială. 

 2014.20-28 februarie. Workshop-ul „Epuizarea emoţională sau regenerare identitară 
profesională?O provocare pentru dezvoltarea identităţii profesionale a asistenţilor sociali”, 
eveniment realizat de CNASR, Sucursala Teritorilă Iaşi. 

 2013. 29 noiembrie. Workshop-ul „Instrumente de lucru în asistenţa socială., ca Lector 
cususţinerea prelegerii: Nevoile de updatare ale instrumentarului în asistenţa socială”, eveniment 
organizat de CNASR Sucursala Iasi în parteneriat cuUniversitatea „P.Andrei” Iaşi, Facultatea de 
Asistenţă socială şi Sociologie; 

 2013. 23 octombrie. Workshop-ul Vârsta a treia. O perspectivă transdisciplinară, organizat de 
CNASR, Sucursala Iaşi. 

g.seminarii 

 2018. 25 Mai. Seminarul Regional „Familia în Societatea contemporană”, ediţia a cincea: 
cu susţinerea prelegerii Provocări asistenţiale ale familiei contemporane, realizat de CNASR 
Sucursala Iasi în parteneriat cu Consiliul Judeţean-D.G.A.S.P.C. Iaşi-Centrul de Formare 
Profesională, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iaşi- Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, 
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Fundaţia Alături de Voi Rom3nia, Asociaţia 
Psiterra şi Asociaţia Aproape de Oameni; 

 2016. 30-31 mai. Seminarul Regional „Familia în Societatea contemporană”, ediţia a treia; 
moderator a sesiunii de comunicări ştiinţifice şi susţinerea prelegerii „Riscuri şi abordări ale 
copilului din familia pauperă”, realizat de CNASR Sucursala Iasi în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean-D.G.A.S.P.C. Iaşi-Centrul de Formare Profesională. 

 2014, Seminar „Abuz, agresivitate şi violenţă in societatea contemporană”, în Cadrul 
Campaniei „19 zile de activism pentru prevenirea abuzului şi violenţei împotriva copiilor şi 
tinerilor”, cu susţinerea prelegerii „Participare şi creativitate în prevenirea abuzului” 

 
  

  

  

Colective de redacţii   

  

  

  

Alte activităţi ştiinţifice a. organizare conferinţe internaţionale 

 2015. 10-12 iunie. Conferinţa Internaţională Cercetare interdisciplinară şi dezvoltare 
profesională în context internaţional/Interdisciplinary research and Professional Development 
within International Context, University Alexandru Ioan Cuza of Iaşi, în cadrul Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară:1„Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie:1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul 
cercetării”, Titlul proiectului: “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context 
interdisciplinar şi internaţional”, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400, Iaşi, România.(în 
calitate de membru în comitetul de organizare) 

b. organizare conferinţe naţionale 

 2017. 31 martie. Organizare şi participare a Conferinţei naţionale Asistenţa Socială pentru 
comunităţi sustenabile, eveniment prilejuit de Ziua mondială a Asistenţei Sociale, eveniment 
realizat de Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socil-Politice, 
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială; 

 2016. Organizare şi participare Conferinţa Violenţa asupra femeii.Ipostaze.explicaţii. Intervenţii. 
organizată la Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială, .(în calitate 
de membru în comitetul de organizare)  

 2016. 22.martie. Organizare şi participare Conferinţa Promovarea demnităţii 



Pagina 17 din 17                        Curriculum vitae 
Nina Mihalache  

 

 

umane:Profesionişti şi servicii sociale, organizata cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, 
parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si 
Stiinţe Social Politice, Departamentul Asistenţă Socială, .(în calitate de membru în comitetul de 
organizare) 

 2015. 28.martie Organizare  Conferinta ”Promovarea demnitătii si valorii oamenilor”, organizata 
cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, parteneriat intre CNASR Sucursala Iasi si 
Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, Departamentul 
Asistenţă Socială, .(în calitate de membru în comitetul de organizare) 

 2014.15-31 martie,“Organizare si participare  Conferinta Zilele asistenţei sociale. Criza 
economică şi socială – soluţii ale asistenţei sociale” în judeţul Iaşi, parteneriat intre CNASR 
Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, 
Departamentul Asistenţă Socială. .(în calitate de membru în comitetul de organizare) 

 2013. 28.martie Organizare si participare  Conferinta ”Comunitate. Responsabilitate. 
Participare sociala”, organizata cu prilejul Zilelor Asistentei Sociale, la Iasi, parteneriat intre 
CNASR Sucursala Iasi si Univ.”Al.I.Cuza”, Facultatea de Filosofie si Stiinţe Social Politice, 
Departamentul Asistenţă Socială, .(în calitate de membru în comitetul de organizare) 

  

  

  

Voluntariat  2012-2022(prezent),  voluntariat CNASR Sucursala Iasi (activităţi de promovare a profesiei de 
asistent social şi a CNASR, activităţi de organizare training-uri de formare şi manifestări ştiinţifice 
pentru profesioniştii din asistenţă socială, recrutare de membri CNASR din rândul studenţilor 
absolventi ai asistenţei sociale etc.) 

 
 


