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Candidat: GOGA CRISTINA,
Data naşterii: 11.10.1982
Funcţia actuală : asistent universitar doctor
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale
1. Studiile universitare

Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ
superior

Domeniul

Perioada

Titlul acordat
Diplomă de licență,
Licențiat în
Științe juridice ,
profilul Drept,
Specializarea Drept

1.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept și
Drept
Științe Administrative
”Nicolae Titulescu”

Octombrie
2001- Iunie
2005

2.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept și
Științe Administrative
”Nicolae Titulescu”

Octombrie Diplomă de Master
2005-Martie Master în domeniul
2007
Drept, Programul de
studii: Drept pubic
și științe penale
Octombrie Diplomă de Licență
2006- Iunie Licențiat în
2009
Sociologie,
Specializarea:
Sociologie

Drept
(Specializarea:
Drept public și
științe penale)

3. Universitatea din Craiova, Sociologie
Facultatea de Științe SocioUmane

4. Universitatea din Craiova, Sociologie
Facultatea de Științe Sociale (Specializarea:
Dezvoltare
comunitară și
integrare
europeană)

Octombrie
2009- Iunie
2011

Diplomă de Master
Master în domeniul
Sociologie,
Programul de studii:
Dezvoltare
comunitară și
integrare europeană

5.

Universitatea din Craiova, Pedagogie
Departamentul pentru
pregătirea personalului
didactic

Octombrie
2006-Iunie
2007

Certificat de
absolvire a cursului
postuniversitar din
cadrul
Departamentului
pentru pregătirea
personalului didactic

2. Studiile de doctorat

Nr
.
1.
crt
.

Instituţia organizatoare de
doctorat
Domeniul
Perioada
Universitatea din Craiova Sociologie
Octombrie
2009Septembrie
2012

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6
1.
Universitatea din Craiova
Bursă
postdoctorală în
științe umaniste
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
Domeniul
1.

Universitatea din
Sociologie
Craiova, Facultatea de
Științe Sociale

2.

Universitatea din
Sociologie
Craiova, Facultatea de
Științe Sociale/
Facultatea de Drept și
Științe Sociale
Universitatea din
Sociologie
Craiova, Facultatea de
Științe Sociale

3.

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în domeniul
Sociologie

luni)
Aprile 2014- Atestat studii
Septembrie postdoctorale
2015

Titlul/postul didactic
sau
gradul/postul
Octombrie 2009- Doctorand,
Cadru
profesional
Septembrie 2011 didactic asociat
Perioada

Octombrie 2011- Asistent universitar
Septembrie 2014 (perioadă
determinată)

Martie 2015prezent

Asistent universitar
(perioadă
nedeterminată)

Pregătirea educațională s-a conturat din perioada studiilor universitare în intervalul
2001-2011 (Facultatea de Drept și Științe Administrative ”Nicolae Titulescu”,
studii de licență-Specializarea Drept și studii de masterat – Specializarea ”Drept
public și Științe penale”, Facultatea de Științe Socio-Umane, studii de licențăSpecializarea Sociologie, master- specializarea ”Dezvoltare comunitară și integrare
europeană”) şi a continuat în toate celelalte etape profesionale.
Activitatea ştiinţifică din perioada 2009-2012 s-a concretizat prin doctoratul
realizat sub conducerea domnului prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, în cadrul
Universităţii din Craiova, Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, specializarea
Sociologie. În calitate de doctorand, am parcurs toate etapele prevăzute în planul
individual al activităţii de pregătire pentru doctorat, am desfășurat o intensă și
susținută cercetare științifică în cadrul bibliotecilor naționale și internaționale, dar
am și desfășurat o cercetare sociologică de teren în Spania, punând în lumină noi
documente și date inovatoare care au adus un plus de valoare și elemente de
noutate temei abordate. Am susţinut public teza de doctorat intitulată "Comunitatea
românilor din Spania", în decembrie 2012, obţinand titlul de doctor în sociologie
(conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4360 MD din
30.07.2013, diploma seria I nr. 0004252, eliberată de Universitatea din Craiova).
Studiile, articolele, dar și cărţile publicate ca singur autor sau în colaborare
subliniază preocupările constante în domeniul Sociologiei.
În perioada aprilie 2014-septembrie 2015 am beneficiat de o bursa postdoctorală
în domeniul științelor umaniste, în cadrul proiectului „Burse Universitare în
România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE
DOC-POSTDOC)”, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/133255, tema cercetării
fiind ” Istoria sistemului de detenție din România, de la privarea de libertate la
reintegrarea socială”. Impactul cel mai important al cercetării, a fost reprezentat

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

de publicarea unei monografii, întărit de diseminarea rezultatelor cercetării în
cadrul a 10 conferințe internationale și publicarea a 9 articole în domeniu.
Cartea al cărui autor unic sunt, Comunitatea românilor din Spania. Dimensiunile
discriminării și tipurile de aculturație (ISBN 978-606-16-0439-5), publicată în
2014 la Editura Universității din București, editură cotată de CNCS ca fiind de
prestigiu național, este apreciată de specialiștii în domeniu din țară, precum prof.
univ. dr. Dumitru Otovescu, prof. univ. dr. Ștefan Buzărnescu, conf. univ. dr.
Adrian Dan.
Altă carte redactată în calitate de unic autor, O analiză socio-istorică a sistemului
de detenție din România. Între preventive, pedepsire și reintegrare socială (ISBN:
978-606-26-0431-8), publicată în anul 2015 la Editura Pro Universitaria, București,
editură cotată de CNCS ca fiind de prestigiu național, este apreciată de specialiștii
în domeniu.
Cartea bilingva (română-bulgară) Piața Muncii/ Пазар на труда (Editura AlmaRomania ISBN 978-606-567-140-9, Editura Universitatii St. Cyril și St. Methodius
din Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISBN 978-954-524-865-8), al cărui prim autor sunt,
realizată împreună cu doamna prof. univ. dr. Alexandra Sandu de la Universitatea
din Craiova și cu doamna prof. univ. dr. Venka Kuteva de la Universitatea St. Cyril
și St. Methodius din Veliko Tarnovo- Bulgaria, a fost lansată la Craiova și în
Veliko Tarnovo în 2012 și a servit totodată ca suport de curs pentru studenții
români și bulgari, în cadrul cursului de dezvoltare a abilităților de cooperare
transfrontalieră, susținut în cadrul proiectului cofințat de Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul de Cooperare transfrontalieră RomâniaBulgaria.
Cartea bilingva (română-bulgară) Reglementarea migrației transfrontaliere/
Трансгранична миграция (ISBN: 978-606-11-6307-6), al cărui prim autor sunt,
realizată împreună profesorul universitar la Institute for the State and the Law
Bulgarian Academy of Sciences, Irena Ilieva, publicată în anul 2018 la Editura
Sitech, editură cotată de CNCS ca fiind de prestigiu național, a servit totodată ca
suport de curs pentru studenții și practicienii din domeniul dreptului, români și
bulgari, selectați ca grup țintă în cadrul proiectului Cross-Border Partnership for
Training and Labour mobility in the Juridical field.

Cele două volume: Forum on Studies of Society. Conference Proceedings (ISBN:
978-606-26-0710-4 și ISBN: 978-606-26-1012-8) coordonate împreună cu alți
colegi au fost publicate în anul 2016, respectiv 2018 la Editura Pro Universitaria,
București, editură cotată de CNCS ca fiind de prestigiu național, și cuprind articole
ale unor autori de prestigiu din țară și străinătate (Bulgaria, Turcia, Albania,
Belgia, Italia), iar primul volum a fost indexat în Web of Science. Clarivate
Analytics. Conference Proceedings, cel de-al doilea volum fiind în curs de
indexare.
Cartea Sociologie juridică. Note de curs (ISBN: 978-606-11-7390-7) publicată în
anul 2020 la Editura Sitech, editură cotată de CNCS ca fiind de prestigiu national,
scrisă în colaborare cu conf. univ. dr. Eugenia Udangiu, va servi ca suport de curs
pentru studenții specializării Sociologie.
Toate studiile și articolele candidatului se bazează pe documente inedite ce aduc un
plus de originalitate și noutate, introducând în circuitul științific noi elemente în
domeniul Sociologiei
ți – unic autor - 2:
 Comunitatea românilor din Spania. Dimensiunile discriminării și tipurile
de aculturație, București, Editura Universității din București, 2014,
ISBN: 978-606-16-0439-5.
 O analiză socio-istorică a sistemului de detenție din România. Între
preventive, pedepsire și reintegrare socială, București, la Editura Pro
Universitaria, 2015, ISBN: 978-606-26-0431-8
– coautor: 5, dintre care 2 publicate la edituri internationale
– coordonate: 3
în reviste cotate A și B+ și indexate BDI-Baze de date
Internaționale): 47
în volume colective publicate în edituri naţionale recunoscute
CNCSIS și în edituri internaționale: 17
al al unor cărți, cursuri și reviste publicate in
edituri naționale și internaționale: 10.
39
ganizate în străinătate: 22

(dintre care amintim: Ecaterina Balica, Heidi Stöckl (2016),
Homicide–suicides in Romania and the role of migration , în European Journal of
Criminology, Volume: 13 issue: 4, pp. 517-534; Ioan Durnescu, Sorina Poledna
(2020) Prison Leave in Romania and the Power of Street Level Bureaucrats,
în European Journal of Criminal Policy and Research, Vol. 26, Issue 2; Natalia
Zaitseva, Anna Larionova, Marina Morozova, Rusalan Yakienko, Irina
Balitskaya (2017) Building a Strategy of Development of Hospitality Industry
on the Basis of Improvement of the System of Personnel Training. In: Popkova
E., Sukhova V., Rogachev A., Tyurina Y., Boris O., Parakhina V. (eds)
Integration and Clustering for Sustainable Economic Growth. Contributions to
Economics, Ed. Springer.
A se vedea lista de lucrări a candidatului.

Capacitatea
candidatului de a
îndruma studenţi
sau tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

În perioada 2009-2011 am fost cadru didactic asociat al Facultăţii de Științe SocioUmane, redenumită ulterior în Facultatea de Științe Sociale, iar din anul 2011 până
în prezent sunt asistent universitar la Facultatea de Științe Sociale. Am susținut
cursuri si seminarii pentru studenţii Specializărilor Sociologie și Asistență Socială,
la următoarele discipline: Sociologie juridică, Sociologia migrației, Sociologia
comunicării, Drept și legislație în asistența socială, Asistența socială în sistemul de
probațiune, Teoria generală a dreptulului, Managementul proiectelor, Sociologia
familei, Guvernanță în Uniunea Europeană, Politici sociale, Metode și tehnici de
cercetare sociologică, Sociologia politicii, Sociologia organizațiilor și a muncii,
Sociologia devianței, Metode și tehnici de acces pe piața muncii, Asistența socială a
persoanelor cu handicap, Institituții și organizații ale dezvoltării sociale, Instituții și
organizații internaționale, Politici ale Uniunii Europene, Sistemul de asistență
socială.
Activitatea didactică a fost permanent dublată de cercetarea științifică proprie, în
special în în domeniile Sociologiei și Asistenței Sociale, menționez aici stadii de
cercetare din Bibliotecile și Arhivele Naționale, dar și în cele din străinătate, în
special cele de la Madrid și Florența.
De asemenea, în urma unor cursuri de formare la Universitatea din Craiova, am
obținut 2 certificate de competență lingvistică pentru limbile engleză și spaniolă, iar
in cadrul Programului de formare in domeniul Didacticii specialitatii pentru stiintele
socio-umane,organizat de Ministerul Educației Naționale, am obținut un Certificat
de absolvire. Totodată în urma cursului postuniversitar organizat de Departamentul
pentru Pregătirea personalului didactic –UCV, am obținut Certificatul de absolvire
al Modulului Postuniversitar de pregatire psihopedagogica, metodica si practica.
Activitatea didactică s-a bazat atât pe transmiterea informațiilor teoretice cât și pe
aplicații practice. Experiența profesională de 9 ani în învățământul universitar, dar și
de cercetare este o garanție a îmbinării transmiterii cu succes a cunoștințelor
teoretice însoțite de aplicații practice prin susținerea cursurilor și seminariilor la
standarde academice de înalt nivel, prin elaborarea și perfecționarea permanentă a
suporturilor de curs, prin participarea la simpozioane, conferinţe şi proiecte
naționale și internaționale.
Am îndrumat studentii in realizarea comunicarilor sustinute in cadrul sesiunilor
științifice studențesti în urma cărora aceștia au obținut premii și totodată i-am
coordonat, în elaborarea lucrarilor de licenta.
Colaborarea cu membrii Departamentului de Științe Sociale dar și cu membrii altor
departamente, a fost una optimă, astfel: colaborarea pentru sustinerea seminariilor
anumitor discipline, colaborarea in cadrul unor proiecte de cercetare sau in
organizarea unor evenimente stiintifice (conferinte, lansari de carte etc).
Calificativele foarte bune, obtinute in cadrul evaluarilor realizate de catre studenti si
colegii profesori stau marturie bunei condutei a subsemnatei in raport cu studentii
cat si cu colegii profesori
Subsemnata se bucură de aprecierea unor specialiști din străinătate precum
profesorul Vihren Bouzov, prorectorul Universității St. Cyril și St. Methodius din
Veliko Tarnovo- Bulgaria, precum și alți profesori de la aceeași universitate,
precum: Venka Kuteva, Teodora Kaleynska. De asemenea subsemnata se bucură de
apreciarea unor profesori precum Piotr Nowakowski de la John Paul II Catholic
University of Lublin, Polonia; Songül Sallan Gül și Hüseyin Gül de la Süleyman
Demirel University, Turcia; Gianmarco Cifaldi, de la Universitatea din ”G.
D´Annunzio” Chieti-Pascara, Italia,
De asemenea, am susținut cu succes cursuri ca visiting profesor în cadrul
programului Erasmus la Universități din Europa precum Universitatea Francisco di
Vitoria din Madrid, Spania, Universitatea din Florența, Italia, Universitatea ”Sfinții
Chiril și Methodius”, Veliko Turnovo, Bulgaria, Universitatea din Molise,
Campobasso, Italia.
Am organizat împreună cu alte cadre didactice numeroase conferințe, workshop-uri
și paneluri naționale și internaționale la care au participat studenți dar și profesori și
cercetători de la Universități și Institute de cercetare de prestigiu din Europa, printre
care putem menționa: Forum on Studies of Society, Ediția a 2-a, Pescara, Italia,
2018; Forum on Studies of Society, Ediția 1, Craiova, România, 2016; Workshopurile studențești ”Practica cercetării sociale” (2017-2020); Paths and Crossroads of
Regional Development in the European Union, 2012, Craiova etc.

Capacitatea
candidatului de a
conduce proiecte de
cercetaredezvoltare

Am participat la proiecte şi Granturi de cercetare naţionale şi internaţionale:
1.Membru al echipei de management, ocupand functia de coordonator comunicare
si relatii publice, in cadrul proiectului Modernizare şi Performanţă în Administraţia
Publică Locală, cod SMIS nr. 3363, finanţat de Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din FONDUL
SOCIAL EUROPEAN în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, axa prioritara 1: „Imbunatatiri de structura si proces al
managementului ciclului de politici publice”, domeniul major de interventie 1.3:
”Imbunatatirea eficacitatii organizationale”. Acest proiect a fost desfasurat in
perioada octombrie 2009- aprilie 2011, avand valoarea de 806.358 lei.
2.Membru al echipei de management, ocupand functia de coordonator comunicare
şi expert pe termen scurt în cadrul proiectului Universitatea- pol pentru inovare si
dezvoltare, număr contract POSDRU/86/1.2/S/64238, implementat de catre
Universitatea din Craiova în parteneriat cu Universitatea din București, Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială și Universitatea din Oulu, Consorțiul Universitar
Kajaani, AIKOPA, Finlanda. Acest proiect s-a desfasurat în perioada 1 ianuarie
2011- 31 decembrie 2013, avand valoarea de 484.231,40 euro și fiind co-finanțat
de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
3.Membru al echipei de management, ocupand functia de ofiter comunicare,
Proiectul -„Maximizarea avantajelor comparative in regiunile transfrontaliere”,
MIS-ETC Code 408,numarul 88714/20.12.2010, implementat de Facultatea de
Științe Sociale – Universitatea din Craiova, în colaborare cu Facultatea “St. Cyril
and St. Methodius” University din VelikoTarnovo, Bulgaria. Acest proiect s-a
desfasutat in perioada 1 ianuarie 2011- 1 martie 2013, fiind selectat în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, co-finanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
4. Membru al echipei de implementare, ocupând funcția de sociolog,
Proiectul„New Resources for Our Community”, LLP- GRUNDTVIG Learning
Partnerships, Cod proiect RO1-GRU06-295443,ID proiect 556944, implementat de
catre Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale în parteneriat cu
UniversitateaSuleyman Demirel, Facultatea de Arte și Științe, Deparatmentul de
Sociologie-Turcia, Colegiul MKC, Larnaca- Cipru și Universitatea “St. Cyril and
St. Methodius” din Veliko Tarnovo, Bulgaria.Acest proiect s-a desfasurat în
perioada 1 august 2013- 1august 2015, avand valoarea de 100.000 euro și fiind
finanțat de Comisa Europeană prin programul Life Long Learning- Grundtving.
5. Membru al echipei de implementare, ocupând funcția de expert-evaluator
competenețe profesionale, Proiectul „Program de îmbunătățire a eficacității
organizaționale a primăriei municipiului Zalău prin pregătirea resurselor umane și
restructurare organizațională”, SMIS Code 23019, implementat de catre Primăria
municipiului Zalău.Acest proiect s-a desfasurat în perioada noiembrie 2013- mai
2015, avand valoarea de 986.969 lei și fiind finanțat de Ministerul Administraţiei
şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din Fondul
Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, axa prioritara 1: „Imbunatatiri de structura si proces al
managementului ciclului de politici publice”, domeniul major de interventie 1.3:
”Imbunatatirea eficacitatii organizationale”.
6. Membru al echipei de implementare, ocupând funcția de expert-evaluator în
domeniul ”Reglementarea Migrației Transfrontaliere” în cadrul proiectului “CrossBorder Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Project
Code 16.4.2.023,Cod sistem ROBG-162, implementat de Baroul Dolj, Romania și
Baroul Vidin, Bulgaria. Acest proiect a avut o valoare de 430.114,34 Euro, din care
sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro,
fiind selectat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare
Regională.
7. Membru al echipei de implementare, ocupând funcția de tutore pentru
specializarea Sociologie în ”Proiectul cadru de retenție a studenților din domeniul
științelor sociale” (PROSEC).Valoarea totală a finanțării solicitate: LEI 350.254,5,
parte a Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE (Schema de Granturi
pentru Universități), prin intermediul AG 253/SGU/NC/II din 25.11.2019

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 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,
conform CV-ului: îndeplinit.
Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

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

10

55

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

