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 Curriculum vitae  

Europass 
 

 
Informații personale 

 

Nume / Prenume APOSTOL Alexandru-Cosmin 
Adresă Str. Milcov, nr. 28, bl. 1204, sc. B, et. 2, ap. 11, mun. Iași, jud. Iași 
E-mail alex.apostol87@gmail.com 

Naţionalitate Română 
Data naşterii 11.05.1987 

Locul naşterii Mun. Iași 
Sex Masculin 

 
Educație și formare 

 

  
Perioada 2013 - Prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand, Domeniul Sociologie, Titlul tezei: Practici de consum și producție culturală în mediul 
educațional, coordonator științific: Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu.  
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 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
 

 
Perioada 

 
2009 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Master, Specializarea Politici Publice şi Management Instituţional, media de absolvire: 10, media 
disertaţie: 10 (Lucrarea cu titlul:  „Perspective de dezvoltare a politicilor publice în domeniul sănătăţii”) 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

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.m.d 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
 

 
Perioada 

 
2006 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Sociologie, Specializarea Sociologie media de absolvire: 9,63, media licenţă: 10 (Lucrarea cu 
titlul: „Rolul şi influenţa sondajelor de opinie asupra comportamentului de vot al cetăţenilor ” 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Metodologia cercetării sociologice, Statistică, Sociologie aplicată, Sociologie urbană, Demografie, Tehnici 
cantitative, Tehnici calitative, MEPI , Sociologia devianţei, Sociologia familiei ş.a.m.d 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
 

 
Perioada 

 
2002 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat, Filiera umanistă 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Iaşi 
 

 
Experiență profesională 

 

Perioada Octombrie 2013 – Iunie 2016 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat doctorand 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Susținerea seminariilor pentru disciplinele: Sociologie aplicată, Tehnologia Informației și Comunicării 
(T.I.C.), Teorii Sociologice Contemporane, Sondaje și analize de marketing, titular cursuri: Conf. univ. 
dr. Adrian Netedu, Comunicare Socială, titular curs: Conf. univ. dr. Romeo Asiminei 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică în învățământul superior 

mailto:alex.apostol87@gmail.com
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Perioada Ianuarie 2015 – August 2015 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Realizarea studiului sociologic „Barometrul vârstei a treia – Județul Iași”, care drept scop identificarea 
nevoilor sociale ale populației cu vârsta peste 65 de ani din județul Iași. Coordonarea echipei de 
voluntari în cadrul proiectului „Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul Fondului ONG în România. Site-ul proiectului: www.ingrijirevarstnici.ro. 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociația Sf. Damian 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

O.N.G./ Cercetare 

  
Perioada Iunie – Iulie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Operator de teren 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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.) 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ŞI STRATEGIE (I.R.E.S.) S.R.L – Persoană de 
contact Conf. univ. dr. Adrian NETEDU (Coordonator al studiului pe regiunea Moldovei) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare cantitativă și calitativă 

  
Perioada Martie-Iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog   
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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 (Fundația AXIS).  
Responsabilități: realizare interviuri, transcriere și traducere în limba engleză 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Fundația AXIS, persoană contact – Conf. univ. dr. Adrian Netedu 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare calitativă 

 
Perioada 

 
Mai 2013 – Iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant comercial (Librar) 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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. 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Adevărul Holding S.R.L., Librăria Adevărul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Departamentul Book Shop 
 

 
Perioada 

 
Octombrie 2011 – Octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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 în cadrul proiectului „Tinereţe fără depresie şi 
viaţă fără excluziune socială”, implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Româniam prin 
programul „Fondul de urgență”. Eșantionul studiului a cuprins 1238 de elevi, proveniți din intervalul de 
clase a VII -a – a XIII-a, din unități educaționale din municipiul Iași. 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociația Sf. Damian Iași 

http://www.ingrijirevarstnici.ro/
http://www.alegsatraiesc.ro/
http://www.alegsatraiesc.ro/
http://www.alegsatraiesc.ro/
http://www.alegsatraiesc.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

O.N.G./ Cercetare 
 

 
Perioada 

 
Aprilie 2010 – Noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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”. Raportul „Barometrul mitei” poate fi 
consultat la adresa http://www.propacienti.ro/upload/barometru/1.pdf   

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociația Sf. Damian Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

O.N.G./ Cercetare 
 

 
Perioada 

 
Mai – Iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator EXIT POLL, judeţul Iaşi 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Realizarea de instructaje, coordonarea echipelor de operatori, verificarea activităţii operatorilor  

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Insomar, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 
 

 
Perioada 

 
Mai 2007 – Iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator coordonator zonal 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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) 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Expoll S.R.L. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Departamentul de cercetare şi consultanţă 
 

 
Perioada 

 
Noiembrie – Decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Co-autor în cadrul proiectului Evaluare sociologică instituţională, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

 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 
drd. Vasiliu Roxana-Mihaela. 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociaţia Antropos, Iaşi – proiect coordonat de Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, decan al Facultății de 
Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 
 

  

http://www.propacienti.ro/upload/barometru/1.pdf
http://www.propacienti.ro/upload/barometru/1.pdf
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Perioada Mai – Septembrie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Co-autor în cadrul Barometrului de opinie Student la Cuza 2007  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea echipei de cercetare, prelucrarea şi analiza datelor   
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, care poate fi accesat la adresa: http://www.uaic.ro/wp-
content/uploads/2007/11/studiu.pdf 
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, 
Lect. univ. dr. Adrian Lupu și drd. Roxana-Mihaela Vasiliu).  

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi – proiect coordonat de Prof. Univ. Dr. Luminița Iacob 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 
 

 
Perioada 

 
Iunie – Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Co- autor în cadrul proiectului interdisciplinar (dé)placements  
Un proiect 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.  
Informații la http://www.arteiasi.ro/ita/index.php?option=com_content&view=article&id=10:deplacements-
&catid=2:studio&Itemid=6   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Culegerea, prelucrarea și analiza datelor 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Cultural Francez Iași, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi 

  
Perioada Mai – Iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Co-autor în cadrul proiectului Cercetare sociologică Iaşi, mai – iunie 2007, privind problema securităţii 
comunitare: Salut, vecine! -  http://www.politiaproximitate.ro/salut_vecine.html  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Introducerea, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor (co-autor alături de Roxana-Mihaela Vasiliu, 
Simona Hărătău, Alina Stîngaciu). 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Poliţia de Proximitate - Municipiului Iaşi 
 

  
Perioada Noiembrie 2006 – Martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Operator de interviu și operator introducere date 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi 
 

  
Activitate științifică (articole, 

conferințe, membru) 
 

  
Din decembrie 2014, membru al colectivului Revistei „Psihologia Socială”, cu atribuții de diseminare a informațiilor pe pagina web: www.oiss.ro. 
Revista „Psihologia Socială” este indexată în trei Baze de Date Internaționale (BDI): CEEOL, Ebsco și ProQuest. 
 
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 – editură recunoscută CNCSIS – ISBN: 978-606-13-2892-5, pp. 156-160 (Studiul a fost prezentat cu sprijinul financiar al 
programului POSDRU/159/1.5/S/133652). 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2007/11/studiu.pdf
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:deplacements-&catid=2:studio&Itemid=6
http://www.arteiasi.ro/ita/index.php?option=com_content&view=article&id=10:deplacements-&catid=2:studio&Itemid=6
http://www.politiaproximitate.ro/salut_vecine.html
http://www.oiss.ro/
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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 (Studiul a fost prezentat cu sprijinul financiar al programului 
POSDRU/159/1.5/S/133652). 
 
Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Young people reading habits. Between printed books and E-books”, conferința cu participare internațională 
Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity Second Edition: From Manuscript to E-book, organizată de 
Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în perioada 29-30 mai 2015 
(Studiul a fost prezentat cu sprijinul financiar al programului POSDRU/159/1.5/S/133652) 
 
Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Promoting schools through social media”, Journal of Romanian Literary Studies, nr. 6/ 2015, ISBN 2248-3004, 
pp. 478 – 483 (Studiul a fost publicat cu sprijinul financiar al programului POSDRU/159/1.5/S/133652). 
 
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 
2014, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș (Volumul conferinței  trimis spre indexare în ISI Web of Science, Thomson Reuters. Studiul a 
fost publicat cu sprijinul financiar al programului POSDRU/159/1.5/S/133652) 
 
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 (Volumul conferinței trimis spre indexare în ISI Web of Science, Thomson Reuters. 
Studiul a fost publicat cu sprijinul financiar al programului POSDRU/159/1.5/S/133652). 
 
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. 
 
Alexandru-Cosmin APOSTOL, „Evaluarea satisfacției pacienților în contextul descentralizării - O provocare pentru sectorul public de sănătate”  
(Poster), Ediția a XI-a a 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 (UAIC 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 oct. 2012. 
 

 
Aptitudini și competențe 

personale 

 

Limba maternă Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)   

Autoevaluare 
 

Nivel european (*)  
 

Franceză 
 

Engleză 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 

 
Competenţe şi abilităţi sociale și 

de comunicare  

 
Spirit de echipă; capacitate de adaptare la diverse grupuri sociale;  
Abilităţi în comunicare:  
- prezentare a studiului Barometrul Mitei în serviciile medicale publice în cadrul unei conferinţe de presă  
- prezentare a „Indexului de Evaluare şi clasificare a spitalelor din regiunea Nord-Est” în cadrul unei 
conferinţe de presă  
- prezentare 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.  

Competenţe şi aptitudini Buna organizare a sarcinilor şi încadrarea în termenii limită impuşi de contractanţi;  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pg. 6 din 6 Curriculum vitae al  
                  APOSTOL Alexandru-Cosmin 
06/09/2016 

organizatorice  Organizarea și participarea la activități de reinserție socială a beneficiarilor din cadrul proiectului „Tinereţe 
fără depresie şi viaţă fără excluziune socială”  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului  

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

  
  


