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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Zamfir Ana-Maria  

E-mail anazamfir@incsmps.ro, anazamfir2002@yahoo.com  
  

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef Departament ”Educație, pregătire continuă și relația cu piața muncii” - Cercetător ştiinţific 
gradul III 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare activitate de cercetare, elaborare studii, analize şi rapoarte, proiectare metodologii 
cantitative şi calitative de cercetare, prelucrare avansată de date 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Strada 
Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Perioada Octombrie 2011 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică curs ”Statistică socială”, ”Sociologie organizațională”, seminar ”Sociologie”, 
„Analiza datelor cu SPSS”  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Administratie si Afaceri, bld. Regina Elisabeta nr. 4-
12, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada septembrie 2007- octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul III 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Elaborare studii, analize şi rapoarte, proiectare metodologii cantitative şi calitative de 
cercetare, prelucrare avansată de date 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
Strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică  

Perioada septembrie 2005-septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Elaborare studii, analize şi rapoarte, elaborare şi testare metodologii de cercetare, baze de 
date, prelucrare date 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
Strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică  

Perioada mai 2002 – septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Documentare, studii cercetare, introducere şi prelucrare date 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
Strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică  
  

Educaţie  

Perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Școala postdoctorală în domeniul Sociologie 
Titlul proiectului individual de cercetare postdoctorală: ”Migrația de revenire la români: criză 
economică, climat social și biografii”, Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Vintilă Mihăilescu  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative 

Perioada octombrie 2006 – iunie 2011  

Calificarea / diploma obţinută Titlul de Doctor in Sociologie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Şcoala doctorală de sociologie şi asistenţă socială 
Titlul tezei de doctorat: „Prestigiul ocupaţiilor şi piaţa muncii în România postindustrială” 
Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Septimiu Chelcea  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Perioada octombrie 2002 – februarie 2004  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Program de masterat „Politici Sociale ale Dezvoltării” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Perioada octombrie 1997 – iunie 2001  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializarea sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

  

Formare profesională  

Perioada 2.03.2015 – 6.03.2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Școala de primăvară – 44th GESIS Spring Seminar: Challenges for Empirical Social Science 
Research: Assessing Data Quality – Identifying Structures in Complex Data 

Cursul ”Correspondence Analysis, Related Methods and the Cross-national Comparability of 
Data” 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare 

 Perioada 10.01.2008 – 16.01.2008  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IT Training Romsym Consulting 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de specializare profesională SPSS – Analiză Avansată RSPSS-AA 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă în analiză statistică cu SPSS 
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Perioada 2006-2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Prof. Liliala Rusu – Profesor asociat la British Council Romania 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba engleză – nivel avansat 

Calificarea / diploma obţinută Cambridge Certificate in Advanced English 

Perioada 5.05.2011 – 12.05.2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Training & Teaching Center 
 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Formarea de adulţi 

Calificarea / diploma obţinută Certificat CNFPA de Formator  

Perioada 27.09.2012 – 28.09.2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EPPI-Centre, Institute of Education, University of London 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Curs de specializare ”Introduction in Systematic Review Methods” 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competență 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

engleză  
C1 

utilizator 
experimentat 

C1 
utilizator 

experimentat 
C1 

utilizator 
experimentat 

C1 
utilizator 

experimentat 
C1 

utilizator 
experimentat 

franceză  
B1 

utilizator 
independent 

B1 
utilizator 

independent 
B1 

utilizator 
elementar 

A1 
utilizator 

elementar 
B1 

utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale capacitate de a lucra în echipă 
capacitate de comunicare şi moderare  
capacitate de a-i îndruma pe alţii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

spirit organizatoric 
capacitate de coordonare şi supervizare a procesului de colectare a datelor 

capacitate de coordonare a implementării proiectelor 
capacitate de a coordona echipe de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice elaborarea de metodologii cantitative şi calitative de cercetare în domeniul socio-economic: 
proiectarea metodelor şi tehnicilor de investigare, eşantionare, elaborarea şi testarea 
instrumentelor (chestionar, ghid interviu, ghid focus-group) 

culegerea de date prin utilizarea diferitelor metode şi tehnici de cercetare 
baze de date şi prelucrare statistică avansată 
studii şi analize de piaţa muncii  
analiză de politici (politici sociale, politici de ocupare, educaționale şi formare profesională) 
studii de stratificare şi mobilitate socială 
studii pe problematici de dezvoltare umană, dezvoltare locală şi comunitară 
moderare dezbateri, brainstorming, evenimente ştiinţifice 
competențe de formator 
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    sisteme de operare (Windows) 
 editare (Word, PowerPoint) 
 grafice (Word, Excel, SPSS) 
 baze de date, prelucrare avansată de date (Excel, SPSS) 
 

Informații suplimentare Autoare si coautoare a peste 60 de publicații în domeniul pieței muncii, educației, mobilității 
sociale, grupuri vulnerabile și migrație 
Autoare și coautoare a peste 50 de comunicări științifice la conferințe naționale și 
internaționale în domeniul științelor socio-economice 

  

 


