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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Oct 18–Prezent Asistent universitar doctorand
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Departamentul ș ș ț
de Asisten ă Socială, Bucure ti (Romania) ț ș

Organizez i sus in activită i de seminar, contribui la evaluarea studen ilor iș ț ț ț ș  coordonez activitatea de 
practică a unei grupe de studen i. De asemenea, sunt implicată în organizarea Conferin ei ț ț
Interna ionale în Asisten ă Socială, care a ajuns la a treia edi ie în 2018.ț ț ț

În primul semestru am fost responsabilă de:

- predarea cursului i sus inerea activită ilor de seminar pentru patru grupe la materiaș ț ț  Metode i ș
tehnici de interven ie în asisten ă socială la nivel de grup i comunitateț ț ș ;

- organizarea i sus inerea activită ilor de seminar pentru două grupe la materia ș ț ț Introducere în politici 
sociale.

În semestrul doi sunt responsabilă de:

- organizarea i sus inerea activită ilor de seminar pentru două grupe la op ionalul ș ț ț ț Strategii de 
gestionare a conflictelor;

- îndrumarea unei grupe de studen i în activitatea de ț practică de semestru.

Mai 18–Prezent Cercetător
Academia Română, Institutul de Cercetare a Calită ii Vie ii, Bucure ti (Romania) ț ț ș

Îmi desfă or activitatea în cadrul proiectului ș Cathartic: Climate Change Adaptation Through an 
Environmental Justice Framework: The Case of Roma Communities in Romania. Contribui la diferite 
activită i de cercetare (consultatea literaturii de specialitate, designul cercetării, colectarea datelor i ț ș
prezentarea lor). Mai multe informa ii despre proiect sunt disponibile pe pagina ț
web: https://catharticproject.wordpress.com/about-the-project/. 

7 Mar 16–Prezent Expert local
Confedera ia Elve iană, prin Departamentul Federal de Afaceri Externe, Ambasada Elve ieiț ț ț
în România - Biroul pentru contribu ia elve iană din Bucure ti, Bucure ti (Romania) ț ț ș ș

Îmi desfă or activitatea în Unitatea de Management al Fondului de reformă pentru Incluziunea ș
Romilor i a altor grupuri vulnerabile (RIF) din cadrul Programului de Cooperare Elve iano-Român, în ș ț
baza unui contract cu timp par ial. Mă ocup cu precădere de (dar nu limitat la):ț

- implementarea ghidului de vizibilitate al programului de către agen iile executive co-finan ate prin ț ț
RIF,

- asigurarea depozitării i arhivării documentelor,ș

- organizarea evenimentelor în cadrul fondului (întâlniri de coordonare, întâlniri ale comitetului de 
conducere, întâlniri de management, misiuni în teren),

- comunicarea cu principalii stakeholderi ai fondului, 

- contribui la activită ile de monitorizare i raportare.ț ș

1 Feb 16–30 Sept 17 Asistent de cercetare
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Centrul de ș ș ț
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cercetare i inova ie în Servicii Sociale, Bucure ti (România) ș ț ș

Am luat parte în diferite procese ale cercetării „Asisten ii sociali din România: cine?, ce?, unde?, ț
cum?,”, precum designul instrumentelor de cercetare, colectarea datelor, analiza datelor i raportarea ș
lor sub formă scrisă (editare articole) sau orală (participare la conferin e). Mai multe informa ii despre ț ț
proiect sunt disponibile online: https://socialworkersromania.wordpress.com/. 

15 Mai 13–15 Nov 13 Asistent de program (Internship)
Guvernul Confedera iei Elve iene, prin Departamentul Federal de Afaceri Externe, ț ț
Ambasada Elve iei în România - Biroul pentru Contribu ia Elve iană din Bucure ti, ț ț ț ș
Bucure ti (România) ș

Am contribuit la modificarea sistemelor de depozitare a documentelor pentru a fi în acord cu normele 
de depozitare i arhivare emise de sediul central.ș

L-am asistat pe directorul Biroului în men inerea rela iilor profesionale cu autorită i centrale, în special ț ț ț
cu Unitatea Na ională de Coordonare, cu autorită i locale i organiza ii neguvernamentale, cât i cu ț ț ș ț ș
alte păr i.ț

Am asistat în diferite faze ale proceselor de monitorizare i raportare în legătură cu ș
Fondurile Tematice ale Programului de Cooperare Elve iano-Român.ț

1 Nov 11–1 Oct 12 Bursier
Universitatea din Bucure tiș
Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46., Bucharest (România) 
www.unibuc.ro 

Am ob inut una dintre bursele de performan ă tiin ifică ale Universită ii din Bucure ti pentru ț ț ș ț ț ș
implementarea proiectului de cercetare „Un altfel de acasă. Momente din adăpost.” Am realizat 
cercetare de teren în diferite ora e din România (Bucure ti, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca). Cercetareaș ș
a implicat intervievarea unor speciali ti din domeniu, pe de-o parte, cât i a unor persoane adulte fără ș ș
adăpost. De asemenea, am folosit tehnica PhotoVoice pentru a surprinde ipostaze ale traiului pe 
stradă. Pentru a contribui la cre terea con tientizării problematicii am creat un blog i am organizat un ș ș ș
eveniment de prezentare a rezultatelor.

1 Oct 11–1 Sept 12 Student în practică
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socialăș ș ț
Schitu Magureanu, nr 9., Bucure ti (România) ș
www.sas.unibuc.ro 

Am fost student practicant în proiectul „Protec ia copilului - de la teorie la practică”, ț finan at din Fondul ț
Social European prin Programul Sectorial Opera ional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În ț
timpul stagiului de practică am desfă urat activită i de asisten ă socială sub supervizare,ș ț ț  în institu ii ț
publice din Bucure ti.ș

Feb 09–Sept 10 Voluntar
Funda ia Pestalozziț
Strada epe  Vodă, nr. 22., Bucure ti (România) Ț ș ș
http://fundatiapestalozzi.ro/ 

În timpul stagiului de voluntariat am fost coordonatorul proiectului „Descoperă, Experimentează, 
Trăie te!” finan at de către Comisia Europeană prin programul Tineretș ț  în Ac iuneț  . Mai multe informa iiț
sunt oferite pe blogul proiectului: https://clubuldet.wordpress.com/.

Feb 10–Mar 10 Operator de interviu
Institutul pentru tiin ele Educa iei, Bucure ti (România) Ș ț ț ș

Am aplicat chestionare pe raza sectorului 1 din Bucure ti unor angaja i, în acord cu criteriile ș ț
prestabilite.

Mar 10–Apr 10 Operator de chestionar
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Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic, Bucure ti (România) ș

Am aplicat chestionare persoanelor care au în îngrijire copii care trăiesc cu dizabilită i fizice sau ț
mentale. Chestionarul cuprindea întrebări care să permită analizarea modalită ilor de transpunere în ț
practică a legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

20 Oct 08–20 Dec 08 Voluntar
Institutul European pentru Democra ie Participativă – QVORUM, Bucure ti (România) ț ș

Am contribuit la analizarea activită ii parlamentare a unor deputa i români în baza unei metodologii ț ț
interne de lucru.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 Oct 14–Prezent Student doctorand în Sociologie
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Bucure ti ș ș ț ș
(România) 

10 Mai 13–19 Mai 13 Formator
SC Mondo Consultan ă SRL, Bucure ti (România) ț ș

1 Oct 11–Iun 13 Diplomă de masterat
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Bucure ti ș ș ț ș
(România) 

Programul de masterat parcurs are denumirea Grupuri de risc i servicii sociale de suport.ș

15 Sept 12–28 Feb 13 Student Erasmus
HAWK Hildesheim Holzminden Göttingen, Hildesheim (Germania) 

Pentru un semestru în timpul programului de masterat am studiat asisten ă socială în Hildesheim, ț
Germania, la Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst.

Oct 08–Iun 11 Nivel 1 de certificare pentru profesia didactică
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei, Departamentul ș ș Ș ț ț
pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucure ti (Romania) ș

Oct 08–Iun 11 Diplomă de licen ă în asisten ă socialăț ț
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Bucure ti ș ș ț ș
(România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C1 C1 C1

germană B1 B1 B1 B1 B1

spaniolă A2 A2 A2 A2 A1

28/2/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 6



 Curriculum vitae  Anca Mihai

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

Competenţe de comunicare Abilită i de comunicare scrisă i orală, în mediul fizic i virtual.ț ș ș

Abilită i de comunicare multiculturală: experien eleț ț  de studiu în străinătate i de lucru într-un mediu ș
intercultural au contribuit la dezvoltarea abilită ilor de colaborare cu persoane din diferite state i/sau ț ș
culturi.

Abilită i de a stabili noi rela ii profesionale, cât i de a le men ine pe cele existente.ț ț ș ț

Abilită i de gestionare a conflictelor dezvoltate atât prin studiu, cât i prin experien ă practică.ț ș ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Prin coordonarea unui proiect de tineret, implicarea în managementul unui fond tematic, în proiecte de
cercetare i activită i didactice,ș ț  dar mai ales în realizarea tezei de doctorat am practicat i dezvoltat ș
competen e manageriale. Acestea implică atât lucrul în echipă, cât i gestionarea propriei persoane:ț ș

- Am dezvoltat abilită i i sisteme de planificarea, monitorizarea i evaluarea activită ilor, timpului i ale ț ș ș ț ș
bugetelor.

- Am dezvoltat abilită i privind managementul proiectelor.ț

- Am dezvoltat abilită i privind organizarea de întâlniri de lucru i conferin e.ț ș ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Am învă at să creez i să men in un sistem de depozitare i arhivare a documentelor.ț ș ț ș  

Am învă at să folosesc programe de analiză a datelor precum SPSS, Atlas.ti i NVivo.ț ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Competentă pentru a folosi programe din pachetul Microsoft Office, în special Word, Excel, Power 
Point i Outlookș

Utilizatoare a programelor SPSS, Atlas.ti i NVivoș

Utilizator de internet. Folosesc Wordpress pentru a între ine un blog i o pagină web personale. De ț ș
asemenea, updatez informa ie pe un website folosind o platformă pusă la dispozi ie de o firmă ț ț
specializată.

Alte competenţe Practic cu regularitate sport (înot, spinning, yoga). În timpul liber îmi place să citesc articole i căr i ș ț
despre marketing, business, filosofie i biografii. Îmi place să livrez prezentări unui public. Sunt ș
începătoare în realizarea de podcast i editare con inut audio/video.ș ț  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Lucrări prezentate la conferin eț 1.     Mihai, A. “Global solutions to local problems: international NGOs' interventions in reducing 
disasters in rural Romania”. Lucrare prezentată la edi ia a treia a Conferin ei Interna ionale în ț ț ț
Asisten ă ț Socială Social Work International Conference The Challenges of Glocal Social Work 
Education, Practice And Research, Bucure ti, România, 8-9 noiembrie 2018.ș

2.     Mihai, A. “Contribu ia organiza ilor neguvernamentale (ONG) la reducerea riscului de dezastru înț ț
România: interven ia ONG-urilor în zone rurale inundate din perspectiva asisten ei sociale”. Lucrare ț ț
prezentată la Conferin a na ională a doctoranzilor din Consor iul „Universitaria”ț ț ț , Cluj-Napoca, 
România, 19-21 septembrie 2018.

3.     Lazar, F. Gaba D, Mihai A, Rentea GC, Ciocănel A, Munch S. Luca, A. “Compassion satisfaction,
burnout and compassion fatigue among social workers working with people living with HIV in 
Romania”. Lucrare acceptată pentru prezentare orală la cea de-a patra edi ie a ț INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN HIV, Amsterdam, Olanda, 20-
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23 iulie 2018.

4.     Lazăr F, Gaba D, Mihai A, Rentea GC, Ciocănel A, Munch S. “Correlates of the conflict between 
work and family among Romanian social workers.” Lucrare prezentată la The Joint World Conference
on Social Work, Education and Social Development (SWSD), Dublin, Irlanda, 4-7 iulie 2018.

5.     Rentea GC, Lazăr F, Gaba D, Mihai A, Munch S. “Learning pathways of Romanian social 
workers”. Paper presented at The Joint World Conference on Social Work, Education and Social 
Development (SWSD), Dublin, Irlanda, 4-7 iulie 2018.

6.     Mihai A. “Reflections regarding social work contributions to recovery from disasters caused by 
flooding in Romania”. Lucrare prezentată la a XII a edi ie ț International Conference ELSEDIMA, 
Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, Cluj-Napoca, Romania, 
17-19 mai 2018.

7.     Mihai A, Lazăr F, Gaba D, Ciocănel A, Rentea GC, Munch S. “Neoliberalism and Romanian 
social work”. Lucrare prezentată la edi ia a doua a Conferin ei Interna ionale în Asisten ă ț ț ț ț Socială, 
"SOCIAL WORK RESPONSES TO THE NEW REALITIES OF A TURBULENT WORLD", Bucure ti, ș
România, 2-3 noiembrie 2017.

8.     Mihai, A. “Social work contributions to recovery from disasters caused by flooding in Romania”. 
Lucrare prezentată la edi ia a doua a Conferin ei Interna ionale în Asisten ă ț ț ț ț Socială, "SOCIAL WORK
RESPONSES TO THE NEW REALITIES OF A TURBULENT WORLD", Bucure ti, România, 2-3 ș
noiembrie 2017.

9.     Lazăr F, Mihai A, Gaba D, Rentea GC, Ciocănel A, Munch S. “Romanian Social Workers: power 
and expertise in the development of the profession since 1990.” Lucrare prezentată la cea de-a XV a 
edi ie a ț Annual ESPAnet Conference, New Horizons of European Social Policy: Risks, Opportunities 
and Challenges, Lisabona, Portugalia, 14 -16 septembrie 2017.

10.  Lazăr F, Ciocănel A, Gaba D, Mihai A, Rentea GC, Munch S. “Between misrecognitions and 
satisfactions: health social workers’ professional identity.” Prezentare la conferin a Asocia iei Europeneț ț
de Sociologie (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities European Sociological 
Association, Atena, Grecia, 28 august -1 septembrie 2017.

11.  Rentea GC, Lazăr F, Gaba D, Mihai A, Munch S. “Sources of Job Satisfaction Among Romanian 
Social Workers.” Prezentare la 20th Biennial International Symposium of International Consortium for 
Social Development - Multidisciplinary Education and Practice for Social Development and Social 
Good, Zagreb, Croa ia, 7-11 iulie 2017.ț

12.  Rentea GC, Lazăr F, Gaba D, Mihai A, Ciocănel A, Munch S. “Professional Development of 
Qualified Romanian Social Workers: Challenges and Opportunities.” Lucrare prezentată la conferin a ț
EASSW – UNAFORIS Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a 
Sustainable Future, Paris, Fran a, 27-29 iunie 2017.ț

13.  Gaba D, Lazăr F, Rentea GC, Mihai A, Ciocănel A, Munch S “Urban-rural divides in Romanian 
social work professionals’ working conditions: implications for job satisfaction and professional 
development.” Lucrare prezentată la Interim Conference of the ISA Research Committee 52, 
Sociology of Professional Groups, Oslo, Norvegia. 7-9 iunie 2017.

14.  Lazăr F, Pirneci OV, Gaba, D, Rentea GC, Mihai A. “The feminisation of social work: implications 
for practice and professional identity in Romania”. Lucrare prezentată la cea de-a patra conferin ă ț
interna ională a Societă ii Sociologilor din România (RSS) ț ț New Societies, Old Minorities /New 
Minorities, Old Societies? Sibiu, Bucure ti, 29 septembrie– 1 octombrie 2016.ș

15.  Mihai A., Rentea GC, Gaba, D, Pirneci OV, Lazăr F, “Connectivity and discontinuity in social work 
practice: Challenges and opportunities of the implementation of an e-social work system in Romania”. 
Lucrare prezentată la cea de-a patra conferin ă interna ională a Societă ii Sociologilor din România ț ț ț
(RSS) New Societies, Old Minorities /New Minorities, Old Societies? Sibiu, Bucure ti, 29 septembrie– ș
1 octombrie 2016.

16.  Gaba D, Mihai A, Pirneci OV, Rentea GC, Lazăr F, “Gender and Social Work: Research Avenues 
for the Feminisation of Social Work in Romania”. Lucrare prezentată la edi ia a treia a Conferin ei ț ț
Interna ionale în Asisten ă ț ț Socială Envisioning Sustainable Social Work: Empowering Communities 
and Individuals, Bucure ti, România, 3-4 noiembrie 2016.ș

17.  Mihai, A. „Măsuri sustenabile pentru reducerea riscului de dezastru cauzat de inunda ii”. ț
Prezentare realizată la Conferin a Na ională a Tinerilor Cercetători (CNTC)ț ț , Bucure ti, România, 12 ș
decembrie 2015.

18.  Mihai, A. Brăgaru, C. “Volunteering and Patterns of Sustainable Development”. Lucrare 
prezentată la prima Conferin ă Interna ională Lifelong Learning and Leadership For All ICLELț ț , 
Olomouc, Cehia, 29-31 octombrie 2015.

19.  Brăgaru, C., Mihai, A. “Lifelong Education: the Effect of Informal Training on Income”. Lucrare 
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prezentată la prima Conferin ă Interna ională Lifelong Learning and Leadership For All ICLELț ț , 
Olomouc, Cehia, 29-31 octombrie 2015.

Listă publica iiț Articole

·       Mihai, A. (2017b) ‘Implications of Social Work Intervention in Disasters Determined by Natural 
Causes’, Revista de Asistenţă Socială, anul XVI, 1, pp. 39–47.

·       Lazăr, F., Mihai, A., Gaba, D., Ciocănel, A., Rentea, G. and Munch, S. (2018) ‘Romanian social 
workers facing the challenges of neo-liberalism’, European Journal of Social Work, pp. 1–12. Accesibil
la: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2018.1540405?needAccess=true.

·       Ciocănel, A., Lazăr, F., Munch, S., Harmon, C., Rentea, G.-C., Gaba, D. and Mihai, A. (2018) 
‘Helping, mediating, and gaining recognition: The everyday identity work of Romanian health social 
workers’, Social Work in Health Care, 57(3), pp. 206–219. Accesibil la: 
https://www.tandfonline.com/eprint/ChkBEHr8QMGmG8imh97v/full.

·       Gaba, D, Lazăr F, Negru  (Pirneci) OV, Rentea GC, Mihai A. (2018) Violen a exercitată în familie ț ț
asupra copilului. Analiză comparativă România-Norvegia [Family violence against children. 
Comparing Romania and Norway]. Revista română de sociologie, serie nouă, anul XXIX, nr. 1–2, pp. 
59–82.

·       Mihai, A., Rentea, G., Gaba, D., Lazăr, F. and Munch, S. (2016) ‘Connectivity and discontinuity in
social work practice: Challenges and opportunities of the implementation of an e-social work system in
Romania’, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 7(2), pp. 21–38.

Capitole

·       Mihai, A. (2017a) „Despre dezastre, în cifre”. În Buzducea, D. (ed.) Risc i societateș . Bucure ti: ș
Tritonic, pp. 211–240.

Recenzii

·       Mihai, A. (2016) Writings about poverty in the interwar Bucharest. În Revista de Asisten ăț  
Socială, anul XV, nr. 2, pp. 168-171.

Lucrări ale conferin elorț

·       Mihai, A., Brăgaru, C. (2016) “Lifelong education: The effect of informal education on income”. În 
Osman Titrek (ed) Proceedings Book of 1st International Conference On Lifelong Learning And 
Leadership For All, vol. 1, pp. 310 – 317. [Online] 
https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_c22812c0ae38470f95ca8cbde8999513.pdf [Accessed on 
27.02.2019].
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