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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1.
UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA
Facultatea de Istorie, Filosofie,
Geografie
2
UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA
Facultatea de Istorie, Filosofie,
Geografie

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de doctorat
crt.
1.
UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA
Facultatea de Științe Sociale

Domeniul
Licenta
Specializarea:
Filosofie-Sociologie
Master
Specializarea:
Sociologia
comunicării și
jurnalism

Domeniul
Doctorat
Domeniul
SOCIOLOGIE

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

1

Perioada

Titlul acordat

2000-2004

Licențiat în
FilosofieSociologie

2004-2006

Diplomă de
Master

Perioada
2007-2011

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
Sociologie

4. Poziţiile didactice/profesionale
Nr.
crt.
1
2.
3.

Instituţia
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova

Domeniul

Perioada

Sociologie

01.10.2004-01.03.2005

Sociologie

01.10.2005-1.03.2009

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Preparator per.det.
(suplinitor)
Preparator univ.drd

Sociologie

01.03.2009-prezent

Asistent univ.dr.

5. Realizările profesional-ştiinţifice

1. Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice
ale
candidatului

 Coautor și unic-autor la 18 cărți, publicate la edituri recunoscute în
România, una fiind publicată în limbă străină la editură internațională
 Lucrarea Oferta educațională și piața muncii. Între dezechilibru și
corelare (Editura Sitech, Craiova, 2014). Caracterul inovativ și
științific al lucrării este dat de faptul că fiecare idee este argumentată
prin date statistice relevante și de actualitate (la nivel european și
regional), oferite de către institute de cercetare și organizații
internaționale de prestigiu în domeniul educației și al pieței muncii.
Mai mult, pentru redactarea lucrării, o mare parte dintre sursele
utilizate sunt din literatura de specialitate străină, dat fiind faptul că,
până la sfârșitul anului 2010, în România nu existau lucrări
sociologice de referință în domeniul tezei. Lucrarea este o analiză a
două sisteme sociale – cel educativ și cel al pieței muncii și a
interdependenței acestora. Analiza este întreprinsă la nivel european,
național și regional (pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia) și este
însoțită de prezentarea unor exemple de bună practică în domeniul
corelării sistemului educațional cu piața muncii și al integrării în
muncă a absolvenților de studii superioare. De altfel, în vederea
publicării, în anul 2012 lucrarea a primit referat de apreciere din
partea prof. Albert Ogien – Director de cercetare la Centre National
de la Recherche Scientifique, Director adjunct la Institutul Marcel
Mauss, Profesor la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Paris, Franța).
 Dintre lucrările publicate în reviste de specialitate și în volume ale
unor manifestări științifice 14 sunt în limbă străină. Unele dintre
acestea au fost citate în publicații ISI sau in alte lucrări indexate
BDI.

De exemplu, lucrarea Piata muncii din Europa în contextul
crizei mondiale şi impactul asupra tinerilor, publicată în Revista de
Stiinte Politice, nr. 28/2010 a fost citată în S. Vladutescu, Drainage
of Some Areas of Uncertainty in the Field of Communicative Instance
Concept, International Journal of Education and Research Vol. 2 No.
1 January 2014;

Lucrarea
”The Lost Generation". An Analysis on the
Employability of Higher Education Graduates in Europe. Case
Study: Romania, publicată în volumul Internal Auditing & Risk
Management, 8(2), 2013 a fost citată în St. Vladutescu, Four
Sources of Uncertainty in Communication Ontology, Journal of
Studies in Social Sciences ISSN 2201-4624 Volume 7, Number 1,
2014, 19-31.
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Lucrarea Principalele probleme sociale ale comunităţilor
rurale din România (în colab.), Editura Beladi, Craiova, 2010, a fost
citată în A. Gorun, L., Georgeta Popescu, H. Gorun, M. Cruceru,
The impact of Globalization on the Development of Rural,
Communities from Romania. Case study: The main social problems
generated by degradation of the environment in the Rural
communities from Gorj County, 6th IASME/WSEAS International
Conference in the University on Energy &Environment, Published by
WSEAS Press ISSN: 1792-8230, pag. 347-352, Cambridge, February
23-25, 2011 (ISI Proceedings)
 Membru în colectivul redacțional și coautor al lucrării Tratat de
sociologie generală (Editura Beladi, Craiova, 2010, ISBN 978-9737773-40-1), contribuțiile personale fiind legate de: redactarea (în
colab. cu D. Otovescu) a capitolului Populația lumii și problemele
globale ale omenirii (pp. 572-603), traducerea unei serii de patru
capitole (Secţ. I, cap. II, IV, V; Secţ. II, cap. I, VI), elaborate de către
autori străini.
 Această lucrare a fost recenzată de: A. Serban, în Sociologie
românească, Vol.
IX,
no.
1/2011,
pp.
160-163
(http://www.arsociologie.ro/component/content/article/273-serban-12011) ;Sergiu Lucian Raiu în Inovația socială, vol. IV, nr.1/2012
(http://www.inovatiasociala.ro/recenzii/dumitru_otovescu_coord_trat
at_de_sociologie_generala_editura_beladi_craiova_2010_br/4/92/txt/
 Coautor la cartea Criza mondială, (Editura ProUniversitaria
Bucureşti, 2012, 262p, ISBN : 978-973-129-903-7), contribuţiile
personale fiind legate, în special, de analiza principalelor categorii de
populaţie vulnerabile la efectele crizei economice, a efectelor crizei
economice asupra pieței muncii și ocupării tinerilor.
 Lucrarea a fost recenzată de prof.univ.dr. Radu Baltasiu
(Universitatea din București), în revista Calitatea vieţii, nr.4/2011
(disponibilă online la adresa www.revistacalitateavietii.ro/2011/CV4-2011/08.pdf) şi de Sergiu Raiu, în Revista Inovaţia socială, Anul
IV, nr.2/2012, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
(http://www.inovatiasociala.ro/index.php/jurnal). Această lucrare a
fost și publicată în limba franceză, la Editions Universitaires
Europeennes, sub titlul Les problemes actuels de l’ humanité. Une
perspective sociologique sur la crise et sur la population mondiale,
Saarbrucken, Germania, 2012.
 Lucrarea a fost citată în: A Bălăcescu, M.Zaharia, The Impact of
The Economic Crisis to Employment and Unemployment Rate in
Romanian Macroregion, Annals of the „Constantin Brâncuşi”
University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2013, p. 143;
 Coautor la cartea Sociologia comunicării. Perspective teoretice și
cercetări de teren (coord. Adrian Otovescu), Editura Pro
Universitaria, București, 2012, 467 pagini.
 Această lucrare a fost recenzată de către Sergiu Raiu în Revista
Inovația socială, nr. 1/2014, Institutul de Cercetare a Calității Vieții
(http://inovatiasociala.ro/pdf/art_1391615623.pdf)
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2. Capacitatea
candidatului de a
îndruma studenţi sau
tineri cercetători şi
competenţele didactice
ale candidatului






3. Capacitatea
candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Îndrumarea a peste 40 de studenți, care în perioada 2007-2014 au
participat la Simpozioane Naționale Studențești, cum ar fi, de exemplu:
Simpozionul Național ”Student Știință, Societate” (organizat, anual, de
către Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe),
”SECOSAFT”(organizat, anual, de către Academia Forțelor Terestre
din Sibiu), Conferința anuală ”CONSTANT” 2014 (organizată de către
Universitatea Nicolae Titulescu, din București). La aceste manifestări
științifice, o parte dintre studenții pe care i-am coordonat în perioada
2006-2014, au câștigat, anual, atât premii I și II, dar și mențiuni.
Inițierea, în 2011, a workshop-ului cu tema Realități și probleme ale
societății românești contemporane, la care au participat studenți ai
specializărilor Sociologie și Asistență Socială. Această activitate a
continuat, în anul 2013 cu organizarea și coordonarea workshop-urilor
studențești cu temele: Probleme actuale ale satelor românești din
Oltenia. Schițe de monografii sociologice (21 ianuarie 2013) și Rolul
sociologiei în diagnoza și soluționarea problemelor sociale (17
decembrie 2013) .
Interacţiunea cu studenţii este permanentă şi benefică, fiind ilustrată şi
de notele mari obţinute de aceştia la examenele de profil, dar și de
rezultatele evaluărilor anuale ale acestora
Începând cu anul 2006 m-am implicat în derularea practicii de
specialitate a studenţilor de la specializările Filosofie-Sociologie și
Sociologie. Astfel, am participat la derularea unor cercetări sociologice
(bazate pe anchetă de opinie sau pe metoda monografiei sociologice),
atât pe teren (în Craiova și în diferite localități din Dolj și din alte
județe din România), cât și în laboratorul de cercetare (unde am
îndrumat studenții în activitatea de prelucrare statistică, interpretare și
corelare a datelor obținute în urma investigațiilor sociologice de teren).
Pe linie didactică, am conceput şi elaborat lucrările: Teorii și curente
sociologice contemporane și Politici de ocupare a forței de muncă
(ambele constituind suporturi pentru curs şi seminar);
Am colaborat la realizarea lucrărilor Istoria sociologiei. Antologie de
texte, Comunicarea pe piața muncii. Studii sociologice și analize
statistice și Tratat de sociologie generală. Menţionez că lucrările
enumerate sunt utilizate la seminariile de la disciplinele de profil din
norma mea didactică.

 În perioada 2012-2013 am coordonat activitatea de cercetare, în cadrul
a două proiecte cu finanțare europeană:
 - Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj (proiect
POSDRU implementat de către UGIR 1903 – filiala Dolj, în parteneriat
cu AJOFM Dolj. Postul în cadrul proiectului : Specialist Resurse Umane;
perioada: mai-iulie 2012)
 - Un parteneriat de succes pentru reinserția șomerilor din mediul rural –
Județul Gorj (proiect POSDRU implementat de către UGIR 1903 –
filiala Dolj în parteneriat cu AJOFM Gorj și SIVECO SA. Postul în
cadrul proiectului: Specialist resurse umane; perioada martie-octombrie
2013)
 - Începând cu 2013 şi în prezent ocup funcţia de Manager de proiect,
”Elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată de
interes național, Lacul Adunații de Geormane”, cod SMIS 43602, proiect
cofinanțat de FEDR, prin POS Mediu (iulie 2013-iunie 2015).
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6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
Nr.
Standard
crt
Să deţină titlul ştiinţific de doctor
1
în domeniul postului sau într-o
ramură înrudită
Să aibă o medie a anilor de studii
2
universitare peste media minimă
stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00
Să aibă cel puţin 10 lucrări
3
publicate în reviste de specialitate
clasificate
de
CNCSIS
în
categoriile A, B+, B sau în reviste
şi conferinţe relevante pentru
domeniul respectiv (stabilite de
către facultăţi), inclusiv suport de
studiu pentru disciplina/discipline
din structura postului, conform
CV-ului

Nivel de îndeplinire candidat

Îndeplinire
criteriu
- Titlul de doctor în sociologie O.M. nr. ÎNDEPLINIT
6508 din data de 19.12.2012, diploma
doctor, seria H nr. 0001111)
- Media anilor de studii licența: 8.99
ÎNDEPLINIT
- Media anilor de studii master: 9.83
- 22 articole publicate în reviste de
specialitate indexate BDI (B+ si B).
- 8 studii publicate în volume ale unor
manifestări științifice naționale și
internaționale
- 19 cărţi (autor unic și coautor)
- 3 volume de sociologie traduse
- suport de curs pentru
disciplina/discipline din structura postului

Indicatori de performanță
Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura
postului

Nr. min.
realizări
10

ÎNDEPLINIT

Nr.
realizări candidat
49 lucrări publicate
suport de curs pentru
disciplina din
structura postului

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: ÎNDEPLINIT
Semnătura candidatului,
ILIE FLORICICA-GABRIELA
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