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INFORMAŢII PERSONALE Silvia Popa  
 

 

Calea Moșilor nr. 306, 020902 București (România)  

 0725211224     

 silvia.popa@sas.unibuc.ro  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2017–Prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                       01/10/2014–Prezent  

 
 
 
Cercetător calitativ 
 
Unlock Market Research 

Experiență extinsă în derularea unei game largi de studii: testare de material (produs, reclamă, concepte), studii de 

segmentare, studii pe angajați, studii de retail 

 Coordonare studii de piață 

 Moderare focus grupuri, interviuri, etnografii; experiență în moderarea de grupuri cu copii 

 Realizarea rapoartelor de analiză și prezentarea acestora în fața clienților (prezentare Power Point). 

Realizarea recomandărilor și sugerarea viitoarelor strategii de acțiune pentru a îndeplini obiectivele 

clienților 

 Coordonarea și moderarea de comunități online 

 Participarea la workshop-uri strategice pentru clienți 

 

 
Doctorand seminarist 
 

Universitatea din București, Bucuresti (România)  

Seminarii predate:  

 Introducere în Antropologie 

 Metode și tehnici de cercetare sociologică 

01/09/2012–01.05.2018  Manager marketing 

Asociația Melente - Pivaș & Fiii, București (România)  

 Proiecte derulate: Say yes to refugees (octombrie 2016 - februarie 2016), Between sport and 
nutrition is health (septembrie 2016 – februarie 2017), Rights for young (Bușteni, mai 2015), 
Young social entrepreneur (Bușteni, decembrie 2014), Fiecare tânăr este autorul propriei sale 
sănătăți (Bușteni, august 2013), Simpozion Național "Tânărul român, un cetățean 
responsabil" (București, aprilie 2013, 2014, 2015). 

 Derularea de cursuri de sociologie în vederea pregătirii elevilor pentru examenul de 
Bacalaureat (2013 – prezent): https://www.facebook.com/sociologiebac/ 
 

 Site asociație: www.melentepivas.org 

01/07/2015–31/12/2015 Cercetător științific 

Universitatea din București, București (România)  

https://www.facebook.com/sociologiebac/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 Cercetator stiințific, în cadrul proiectului „Susținerea excelenței în cercetarea științifică doctorală 

interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale" Proiect implementat de Academia de 

Studii Economice din București în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" 

București, Universitatea din București și Universitatea „Valahia" din Târgovişte. Proiect cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract 

POSDRU/187/1.5/S/155463. 

20/11/2013–01/03/2014 Internship 

Isra Center Marketing, București (România)  

 Cercetare calitativă și cantitativă de piață: realizarea de studii calitative și cantitative pentru diverse firme, de la 

pregatirea focus-grupurilor până la prezentarea rezultatelor beneficiarilor. 

01/03/2013–30/05/2013 Internship 

Telekom Sport, București (România)  

 Practică jurnalistică în cadrul televiziunii Dolce Sport, București 

 Am luat parte la traseul operativ necesar ca o știre să intre pe post, de la ședința de sumar și până la trimiterea 

materialului din regie în emisie. 

01/09/2011–01/03/2012 Analist marketing 

Academia de Studii Economice din București, București (România)  

 Numele programului desfășurat: Centrul Pilot Integrat pentru inițierea și sprijinirea afacerilor, în scopul 

creșterii competitivității economiei românești în condițiile aderării la Uniunea Europeană și a dezvoltării 

durabile. Detalii: analiză documente grup țintă, validare documente, operare calculator, introducere date, 

validare bază de date GT, consultare bază de date GT, statistici GT, eliberare certificate.  

 În cadrul proiectului am absolvit și două cursuri: Managementul proiectelor și Marketingul evenimentelor. 

01/07/2011–01/08/2011 Internship 

Realitatea TV, București (România)  

Am participat la filmări pe teren, la transmisiuni în direct, am realizat filmări proprii care au fost difuzate ulterior 

în jurnalele RTV și am redactat știri. 

01/10/2014–Prezent  Doctorandă  

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială - Școala Doctorală de Sociologie, 

București (România)  

01/10/2012–01/06/2014 Master în Sondaje de opinie, marketing și publicitate  

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială, București (România)  

01/09/2009–30/06/2012 Studii de licență: domeniul Sociologie, specializatea Antropologie  

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială, București (România)  

01/09/2005–30/06/2009 Filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale  

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București (România)  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 
 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

franceză B2 B2 B2 B2 B2 

spaniolă B2 B2 B1 B1 B1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare Înclinații spre psiho-social (analiză, prospectare) susținute de ample cunoștințe teoretice și proiecte 
practice derulate în cadrul facultății. Meseria de profesor mi-a dezvoltat capacitatea de a comunica și 
de a transmite informatiile dorite în funcție de publicul căruia mă adresez. Totodată, participarea la 
numeroase conferințe Internaționale m-a ajutat la o mai bună relaționare cu publicul. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

În urma experienței muncii în echipă mi-am însușit spiritul de echipă și abilități organizatorice. În urma 
coordonării diferitelor proiecte care au avut la baza schimbul de tineri, am învățat să mă adaptez în 
diferite situații și să îndeplinesc cu succes criteriile de organizare impuse de comisia Uniunii Europene. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Alte competenţe Afilieri: Membră a European Association of Social Anthropologists (EASA) și a European Sociological 
Association (ESA). 

 

 

 

Publicații 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

Silvia, Popa. Learning in the newsroom: media intrastructures and the invisible work of technological  

learning among journalists. Revista de Sociologie aplicata: http://sociologieaplicata.ro/?page_id=325, Septembrie 2019 

 

  Silvia, Popa. Erori in redactia de stiri: Definirea proceselor de mentenanta si calibrare. Revista de Sociologie       

aplicata. http://sociologieaplicata.ro/?page_id=325, Septembrie 2019 

 

 

 

 

 

2017 - The 13th Conference of the European Sociological Association, la care am fost acceptată cu tema 

"Changes in the Newsroom: Technology, Improvisation and Multitasking", în panelul "RN17: Work, Employment 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
http://sociologieaplicata.ro/?page_id=325
http://sociologieaplicata.ro/?page_id=325
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and Industrial Relations". Conferința a avut loc în perioada 29 August -1 Septembrie 2017, în Atena, Grecia.  

2016 - "New Societies, Old Minorities/ New Minorities, Old Societies? The 4th International Conference of The 

Romanian Sociological Society (RSS), Sibiu 29th of September – 1st of October 2016, cu lucrarea "The hyper-

gentrification of wine: An Ethnography of Sommeliers" 

2016 - "Anthropological legacies and human futures, 14th EASA Biennal Confernce, Departament of Human 

Science for Education "Riccardo Massa", Departament of Sociology and Social Research, University of Milano-

Bicocca, 20-23 July, 2016, cu lucrarea "Learning in the Newsroom. Media infrastructures and Invisible work of 

technological learning among journalists", în cadrul P081, "The unexplored dimension of work". 

2015 - Conferința Națională a SSR și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015 – 

19-22.11.2015, 15. General Session, Technologies and standards: to a new era in television broadcasting. 

2015 - Conferința interdisciplinară destinată doctoranzilor, în vederea dezvoltării cercetărilor din prospectiva 

dezvoltării durabile și a unui mediu sănătos 20 – 21 noiembrie 2015, Academia de Studii Economice din 

București, lucrarea Technological Evolution: How the devices are changed in a television company and the 

consequences of this transformations. 

2015 - Prague, 25–28 August 2015, ESA 12th Conference, Differences, Inequalities and Sociological Imagination 

www.esa12thconference.eu RN18S08 / The Political Economy of Cultural and Digital Labour: Popa, Silvia 

(University of Bucharest, Romania), TV consumption and its invisible infrastructural work.  

2015 - INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE (IIDC 2015) SEPTEMBER 

25TH – 26TH 2015 - Romania's TV infrastructure: standards, technology and product life-cycle. 

2015 - Quality of Life: a Challenge for Social Policy. Celebrating the 25th anniversary of the Research Institute 

for Quality of Life. International Conference of the Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy. 

Bucharest, 23-25 April 2015 

Healthy lifestyles and well-being: Silvia Popa - Romanian wine consumers and their habits, oral presentation. 

Poster Session: Silvia Popa - Romania's TV infrastructure: standards, technology and product life-cycle. 

http://societateasociologilor.ro/conference/index.php/ssracum/2015

