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INFORMAŢII PERSONALE 

 
CORMOŞ VIORICA-CRISTINA   
 

 

  

 Str. Stejarului, nr.8, Jud./Loc. Suceava, Cod poştal 720209, România  

0745602188        

 Mail: cristinacormos@yahoo.com  

 Messenger (Yahoo): cristinacormos@yahoo.com 

 

Sexul: feminin | Data naşterii: 27/07/1978 | Naţionalitatea: română  

 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  
 
 

  
 

    (2012 – până în prezent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
      
 
 
 
 
 
 (2009 - 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Lector  

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice 
Tipul de activitate: învătământ 

Cursuri: Metode şi tehnici în asistenţă socială, Teorii și metode în asistență socială (persoană, 
familie), Teorii și metode în asistență socială (grup, comunitate), Asistenţa persoanelor dependente 
de alcool şi droguri, Asistența socială în școală, Abuz și violență domestică. Servicii de suport, 
Adopția și plasamentul familial, Parteneriat public-privat-ONG în asistență socială, Diagnoza și 
soluționarea problemelor sociale, Demografie și planificare familială, Metodologia elaborării 
programelor în asistenţă socială, Elemente de medicină internă şi socială. 

Seminarii: Asistenţa socială a familiei și copilului, Metode şi tehnici în asistenţă socială, Teorii și 
metode în asistență socială (persoană, familie), Teorii și metode în asistență socială (grup, 
comunitate) Asistenţa socială a persoanelor dependente de alcool şi droguri, Abuz și violență 
domestică. Servicii de suport, Demografie şi planificare familială, Deontologia profesiei de asistent 
social, Elemente de medicină internă şi socială, Tehnici de intervenţie în asistenţă socială, 
Introducere în sociologie, Parteneriat public-privat-ONG în asistenţă socială, Diagnoza și 
soluționarea problemelor sociale, Metodologia elaborării programelor în asistenţă socială. 

- Responsabil Program de Studii Asistență socială  

- Responsabil Practică de specialitate a studenților de la programul de studii Asistență Socială  

 

Asistent 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Catedra de Filosofie, Ştiinţe sociale şi politice 

Tipul de activitate: învătământ 

Seminarii: Sociologia şi asistenţa socială a familiei, Asistenţa socială a copilului, Teorie şi metodă 
în asistenţă socială, Metode şi tehnici în asistenţă socială, Dezvoltare comunitară, Demografie şi 
Planning familial, Asistenţa persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA, Deontologia profesiei de 
asistent social, Consiliere în asistenţă socială, Tehnici de comunicare, Pedagogie socială, 
Metodologia elaborării programelor în asistenţă socială, Elemente de medicină internă şi socială, 
Asistenţa socială a persoanelor dependente de alcool şi droguri, Tehnici de intervenţie în asistenţă 
socială, Parteneriat public-privat-ONG în asistenţă socială. 

 

 

 

mailto:cristinacormos@yahoo.com
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                        (2007-2009) 
 
 
 
 
 
(august- decembreie 2018) 
 
 
 
 
 
             (mai - septembrie 2010) 

 
 
 
 
 
             
 
                (2007-2009)            

                                   
                                       

 
 
 
 
 

 
                         (2007)                                                
 
 
 
 
          
 
 

                             (2005 – 2007)           
 
 
 
 
 
 
 
 
            
               (2004 –2005) 

 
 
 
 
 
 
 
Profesor colaborator 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Catedra de Filosofie, Ştiinţe sociale şi politice  
Tipul de activitate: învăţământ 

Seminarii: Asistenţa socială a familiei şi copilului, Teorie şi metodă în asistenţă socială, Consililiere 
în asistenţă socială, Dezvoltare comunitară, Demografie şi Planning familial 

 
Coordonator (voluntar) Centrul Social ”Sfântul Hristofor”  
Mănăstirea Sucevița, Suceava 
Tipul de activitate: asistenţă socială 
Coordonator Centrul Social ”Sfânta Vineri”, Suceava 
Asociaţia „Lumină Lină”, Suceava 
Tipul de activitate: asistenţă socială 
Coordonator Proiect  ,,Centrul social de noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost din 
Suceava’’ 
Asociaţia „Lumină Lină”, Suceava 
Tipul de activitate: asistenţă socială 
Responsabilităţi: Coordonarea activităţii de asistenţă socială privind identificarea şi monitorizarea 
beneficiarilor, evaluarea situaţiilor familiale şi intervenţia psiho-socială, verificarea documentelor necesare la 
realizarea dosarelor beneficiarilor, colaborarea interinstituţională prin realizarea de parteneriate în vederea 
identificării şi soluţionării cazurilor, evaluarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor. 

Inspector de specialitate grad II 

Primăria Municipiului Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul Autoritate Tutelară 

Tipul de activitate: asistenţă socială 

Responsabilităţi: Întocmirea rapoartelor de evaluare iniţială si a fişelor de monitorizare trimestrială a copiilor 
ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (conform ordinului 219 din 15 iunie 2006), realizarea de  
anchete sociale la reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflaţi în sistemul de protecţie; realizarea de 
anchete sociale pentru persoanele aflate în procesul de divorţ cu copii minori; realizarea anchetelor sociale 
pentru copiii asistaţi în Centrele de Zi din cadrul municipiului Suceava.  
Coordonator Proiect ,,Îngrijire şi asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice’’ 
Asociaţia „Lumină Lină”, Suceava 
Tipul de activitate: asistenţă socială 
Responsabilităţi: Coordonarea activităţilor de asistenţă şi îngrijire oferite la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice din municipiul Suceava (Cartierele George Enescu, Mărăşeşti şi Obcini) cu o situaţie materială 
precară şi afecţiuni medicale.  
Realizarea anchetelor sociale pentru beneficiarii proiectului şi a rapoartelor periodice necesare la 
reevaluarea serviciilor oferite. 

Asistent social 

Asociaţia ,,Lumină Lină’’, Centrul Social de Zi ,,Sfânta Vineri’’, Suceava 

Tipul de activitate: asistenţă socială 

Responsabilităţi: Realizarea anchetelor sociale respectiv a tuturor actelor referitoare la copiii asistaţi în 
cadrul Centrului Social de Zi ,,Sfânta Vineri’’, lucrul cu minorii asistaţi şi cu familiile acestora, raportare 
lunară către Primăria Municipiului Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a tabelului nominal cu beneficiarii centrului, a ieşirilor şi intrărilor 
existente ; consilierea şi informarea părinţilor cu privire la serviciile oferite şi cu privire la alte servicii sociale 
necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei familiale; colaborarea cu alte instituţii în vederea sprijinului din punct 
de vedere material, educativ şi medical a minorilor asistaţi etc. 
Asistent social 
Parohia ,,Sfânta Vineri”, Suceava 

Tipul de activitate: asistenţă socială 

Responsabilităţi: Realizarea anchetelor sociale pentru copiii proveniţi din familii aflate în dificultate respectiv 
pentru persoanele vârstnice cu o situaţie materială precară din municipiul Suceava. Informarea, consilierea 
şi sprijinul familiilor minorilor şi a persoanelor vârstnice în vederea depăşirii situaţiei de criză 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  
 

   
BURSE ȘI STAGII ÎN STRĂINĂTATE 
-  2010 (septembrie) – 2011(ianuarie) - Bursă doctorală de cercetare la Universitatea Lille1, Franţa, cu tema 
«Migraţia românilor şi schimbări identitare»  
- 2015 (21-25 iulie) - Vizită de studiu în Lintz, Austria, în cadrul proiectului ”Social Economy 4 All”, 
POSDRU/173/6.1/S/148302, reprezentant din partea Asociației ”Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina”, 
Suceava 

 
 
 

                           (2019-2020)      

 

                           

 

       

 

 

                           (2009-2011)  

 

 

 

                           (2008-2010) 

 

 

                                             

                           (2009-2010) 

 

 

 

                           (2003-2005) 

 

 

 

 

                          (1999- 2003)                       

                                                   

 

 

                          (1994-1998) 

 

 

Program Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Continuă 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Proiectului ”Inserția pe piața muncii – vectorul 

învățământului terțiar”, POCU/320/6/21 ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul 

superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221 

Domeniu: Educație 

Titlul programului: Management curricular –optimizare și creativitate în educație 

 

Doctorat  

Universitatea „Alexandru Ioan  Cuza” din Iaşi 

Domeniu: Sociologie 

 

Titlul tezei: Schimbări identitare, colective şi individuale, ca urmare a migraţiei internaţionale 

Modul DPPD  

Universitatea “Universitatea Ştefan cel Mare” din Suceava 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic  

 

Curs Postruniversitar 

Universitatea “George Bacovia” din Bacău 

Domeniu: Asistenţă Socială 

Studii aprofundate: Calificări şi standardizare europeană în Asistenţă Socială 

 

Studii postuniversitare - Masterat 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie 

Domeniu: Asistenţă Socială 

Studii aprofundate: Management Social şi Dezvoltare Comunitară 

 

Studii universitare - Licenţă 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’, Iaşi, Facultatea de Filozofie 

Domeniu: Asistenţă socială 

Licenţiată în Asistenţă Socială, Profil Sociopsihopedagogie 

 

Studii preuniversitare – Bacalaureat  

Liceul Teoretic ,,Petru Rareş’’, Suceava  

Profil: chimie-biologie 

Diploma de bacalaureat – liceu teoretic 
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MEMBRU ÎN COLEGII :  
- Membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (Aviz de exercitare a profesiei de asistent 
social cu treapta de competență – PRINCIPAL– Cod RNASR:5238) 

CURSURI DE PERFECȚIONARE/SPECIALIZARE – CERTIFICATE DE ABSOLVIRE 

- 2015 (iulie-august) - cursuri de perfecționare pentru ocupatia – Manager Proiect– organizat de Fundația 
Solidaritate și Speranță, Iași, certificat de alsolvire (aprilie 2016) – Seria K, Nr.00045942 
- 2015 (februarie- martie) – cursuri de specializare pentru ocupatia – Formator – organizat de Asociația de 
Dezvoltare Economică și Regională - A.D.E.R., Suceava , certificat de absolvire (iunie) - Seria I, Nr.00222852 
- 2015 (octombrie) – cursuri de specializare pentru ocupația - Antreprenor în Economie socială - organizat de 
S.C. Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare S.R.L., loc. Baia Mare, jud. Maramureș, certificat de 
absolvire (noiembrie) – Seria K, Nr. 00015996 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

  

 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B1/2 B1/2 A1/2 A1/2 B1/2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Limba franceză B1/2  B1/2 A1/2 A1/2 B1/2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare 

 

 

 

                                        
Competenţe    

organizaţionale/manageriale 

 

 Competenţe  

dobândite la locul de muncă   

 

 

Competenţe informatice 

 

 

Permis de conducere 

- bune competenţe de comunicare dobândite în experienţa de asistent social (în lucrul cu copiii, 
persoanele vârstnice, adulţii) 
- bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de cadru didactic 
 
 
- leadership (responsabilă a trei echipe de proiect) 
- organizator de simpozioane, conferinţe, work-schop-uri 
- organizator de acţiuni cu studenţii, mobilizare în activităţi de practică, voluntariat 
 
- o bună cunoaştere a problemelor sociale la nivelul Municipiului Suceava  
- o mai bună cunoaştere a metodelor de cercetare sociologice 
- o bună cunoaştere a metodelor de predare-învăţare 
 
- o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office , Excel 
 
 
- permis de conducere categoria B 
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INFORMAȚII 
SUPLIMEN-
TARE 

 

PUBLICAȚII 

Teză de doctorat: Domeniu Sociologie, 2011, Titlu - Schimbări identitare, individuale și colective, ca urmare a 
migrației internaționale” , Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
 
Cărţi 
- ”Migraţie şi identitate” (2011),  Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, ISBN 978-973-666-382-6, pp. 
302, 
- ”Schimbări identitare în lumea migrației internaționale” (2015), Editura Lumen, Iași, ISBN 978-973-166-411-8, 
pp. 298 (reeditare)  
- ”Teorie și practică în managementul serviciilor de asistență socială”, (coord.) (2018), Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, ISBN: 978-606-37-0484-0, pp. 212 

 

Lucrări indexate ISI/BDI: 
**proceedings-uri indexate ISI 
-“Teens' Perception and Behavior Regarding Alcohol Consumption. Prevention Strategies”, in Social Research Reports , 
Vol 11, Issue 3, November 2019, Indexation and coverage on International Database and Catalogs: EBSCO, 
SCIPIO, Index Copernicus, SSRN, Urlichsweb, etc., Expert Projects Publishing House, (Editor: Stefan Cojocaru), 
Cod – ISSN: 2066-6861 (print), ISSN: 2067-5941 (elecronic), p. 35-43, https://www.researchreports.ro/ro/archive/53-srr-
volume-11-issue-3-november-2019; 
-  ”The psycho-emotional and educational needs in parent-child relationship in present society and the role of 
education for parents in addressing them” in Journal of Romanian Literary Studies, Nr.13/2018, Databases: 
CEEOL, EBSCO-HOST, Global Impact Factor, Google Scholar, Academia.Edu, Researchgate.org., (Editor: Iulian 
Boldea), International Romanian Humanities Journal,  Arhipelag XXI Press,Tîrgu Mureș, ISSN: 2248-3004 
-  ”Difficulties in and methods for integration of emigrants within return migration” în Journal of Romanian Literary 
Studies, Nr.15/ 2018, pp 390-397, included in the ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences, (Editor: Iulian Boldea), Institutul de Studii Multiculturale ALPHA; Arhipelag XXI Press, Tîrgu 
Mureș, ISSN: 2248-3004  
- ”Duality of identity in circular migration for work abroad” în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editors), în 
”Debating globalization. Identity, nation and dialogue”, Section: Social sciences, Arhipelag XXI Press, Tîrgu 
Mureș, 2017, pp.487-494, Indexat ISI Web of Science (de Clarivate Analytics), ISBN: 978-606-8624-01-3 (Sursa pe 
Web of science) 
- ”Aggression and violence, corrosive factors of humanity”, (autori: Lenta, Oana, Cormos, Cristina),  In Postmodern 
Openings,  Vol.VIII , Issue 1, iunie, Iasi. 2017, pp 57-65, Coverted in: EBSCO,  ERIH PLUS, CEEOL, Ulrich Pro 
Quest, Cabell,  Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Journalseek, Scipio. ISSN: 2068-0236, e-
ISSN: 2069-9387, ISSN –L: 2068-0236. pp.57-65 DOI: 10.18662/po/2017.0801.05 
- ”Identity construction and reconstruction in a world of Symbolic Violence” (autori: Cristina Cormoş, Oana Lenţa), 
in Rethinking Social Action. Core Values. Editografica (former Medimond) - International Proceedings, Bologna, 
Italy, ISBN: 978-88-7587-725-5, pp.361-366,  2015, 
 http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150416_index.pdf 
- ”Identity crisis in the world of international migration”, In Iulian Boldea (ed.), volum ”Debates on Globation. 
Aproaching national identity through intercultural dialogue”, Tîrgu Mureș, Arhipelag XXI, 2015, ISBN 978-606-
93692-5-8 (C) Arhipelag XXI Press, pp 98-103, http://www.upm.ro/gidni2/GIDNI-02/GIDNI%2002%20-
20Communication%20PR%20journalism.pdf 
 
** articol/studiu BDI (publicat în revistă indexată în baze de date internaționale) cu referenți și colectiv 
editorial internațional (cu ISSN) 
- - “Helping Relatiouship in Social Assistance and the Respect for Human Dignity”, în Jurnalul Libertații de Conștiință, Vol.7, 
Nr.2, Editions IARSIC, Franța, 2019, ISSN 2495-1757, ERICH PLUS, CEEOL, ACADEMIC Resource Index, Volumul 
Conferinței Internaționale ” Demnitatea umană și libertatea religioasă”, Bucureștim Palatul Parlamentului & Academia 
Română, 2019, p. 474-486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchreports.ro/ro/component/content/article/26-indexation-and-coverage-on-international-database-and-catalogs
https://www.researchreports.ro/ro/archive/53-srr-volume-11-issue-3-november-2019
https://www.researchreports.ro/ro/archive/53-srr-volume-11-issue-3-november-2019
http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150416_index.pdf
http://www.upm.ro/gidni2/GIDNI-02/GIDNI%2002%20-20Communication%20PR%20journalism.pdf
http://www.upm.ro/gidni2/GIDNI-02/GIDNI%2002%20-20Communication%20PR%20journalism.pdf
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- ”International Migration of Qualified Human Resources in Social Assistance. Value Dimensions and Professional 
Dilemmas” in Annals of ”Stefan cel Mare” University of Suceava, Philosophy, Social an Human Disciplines Series, Vol. II, 
2017, “Ştefan cel Mare” University of Suceava Press, ISSN 2069 – 4008 (online: ISSN 2069 – 4016), pp. 65-73 
-- ”Identity benchmarks and reintegration issies of return migration” în volumul Simpozionului Internațional ”Calitatea 
mediului și utilizarea terenurilor” (”Environmental quality and land use”) , Georeview: Scientific Annals of Stefan cel Mare 
University of Suceava. Geography Series, Vol 28, nr.2, Guest editors: Despina Saghin, Daniela Popescu, Liviu Popescu, 
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie, ISSN: 1583-1469,  2017,  
DOI:http://dx.doi.org/10/4316/GEOREVIEW.2017.28.2.378 
- ”Conscience and ethical dilemmas în social work practice” în Jurnalul Libertații de Conștiință, Editions IARSIC, Franța, 
ISSN 2495-1757, Volumul Conferinței Internaționale ”Libertatea religioasă și de conștiință în contextual securității sociale”, 
București Palatul Parlamentului, 2016 
 
Publicare de capitol/lucrare în volum colectiv (monografie, tratat de specialitate, studii, atlase, 
dicţionare) în România la edituri prestigioase, în colecţii ştiinţifice prestigioase, la edituri cotate CNCS 
(CNCSIS), altele decât cursurile universitare: 
- ”Ancheta demografică” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-
4439-1, p.91-94 
- ”Copil singur acasă” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-
4439-1, p.280-283 
- ”Fertilitate” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-4439-1, p. 
408-410 
- ”Mortalitate” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-4439-1, p. 
583-586 
- ”Natalitate” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-4439-1, p. 
587-589 
- ”Nupțialitate” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-4439-1, p. 
600-602 
- ”Recensamânt” în Enciclopedia Asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, 2016, ISBN (print):978-973-46-4439-1, 
p. 761-765 

 
Articol/ Studiu publicat în volum colectiv (cu ISBN) : 
- ” Remitențele sociale și rolul acestora la dezvoltarea comunitară în condițiile migrației de revenire”, în vol II al 

Conferinței Internaționale Ştiinţifico-Practice „Economic growth in conditions of globalization: welfare and social 

inclusion”, Ediția 14-a, Institutul Național de Cercetări Economice, Chișinău, INCE, 2019, ISBN: 978-9975-3305—

7-2, p.202-206 

- ”Evaluare și intervenție în procesul de asistență socială. Studiu de caz”, în volumul ”Teorie și practică în managementul 

serviciilor de asistență socială”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, ISBN: 978-606-37-0484-0, pp. 

212 

- ”Strategii de integrare comunitară prin înființarea de structuri de economie socială. Studiu de caz”, în volumul II 
al Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică ”Creşterea economică  în condiţiile globalizării: competitivitate, 
inovativitate, sustenabilitate”, Ediţia a XIII-a, organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice, Chișinău, 
2018, ISBN 978-9975-3202-9-0, pp.220-225 
-”The dynamics of circular migration and individual bi-spatial dimensions” în Iulian Boldea (editor), ”Literature, 
discours, and the power of multicultural dialogue”, Section: Social sciences, Published by: Arhipelag XXI Press, 
Tîrgu Mureș, Mureș, 2017, e-ISBN: 978-606-8624-12-9, pp174-179, http://www.upm.ro/ldmd/?pag=LDMD-
05/vol05-Soc 
-”Duality of identity in circular migration for work abroad” în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editors), ”Debating 
globalization. Identity, nation and dialogue”, Section: Social sciences, Published by: Arhipelag XXI Press, Tîrgu 
Mureș, 2017, ISBN: 978-606-8624-01-3, pp.487-494 
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- ”Role and status changes in circular labor migration abroad and social integration” (autori: Cristina Cormoş, 
Oana Lenţa), în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editors), ”Multicultural Representation. Literature and Discours 
as Form of Dialogue”, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, 2016, ISBN: 978-606-8624-16-7, (C) 2016, pg.93-201 
-- ”Changing values and moral dimension in social work” (autori: Cristina Cormoş, Oana Lenţa), în Current 
challenges in Social Sciences (coord. Serban Olah, Gabriel Roșeanu, Simona Bodogai și Lioara Coturbaș), 
Oradea: Editura Universităţii din Oradea, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN 978-606-37-
0090-3, 978-606-10- 1851-2 
- ”Communication  Boundaries and  Perspectives in Social Work” (autori: Oana Lenţa, Cristina Cormoş) In Iulian 
Boldea, Dumitru-Mircea Buda (Editors). CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of 
Communication. Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, ISBN: 978-606-8624-17-4. Section: Communication, 
Public Relations, Journalism, Pp. 202-208 
- ”Intervenția socială în situații de dificultate apărute ca urmare a migrației internaționale” în Calificări 
universitare și piața muncii. Analize critice realizate pe trei regiuni, volum publicat în cadrul proiectului 
”Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața 
muncii”, POSDRU/156/1.2/G/133630, ISBN 978-606-92449-9-9, 2015 

 
 

PARTICIPĂRI    
LA CONFERINŢE 

NAȚIONALE ȘI 

INTERNAȚIONALE 

REPREZENTATIVE 

(ÎN ULTIMII 5 ANI) 

 
-  ” Remitențele sociale și rolul acestora la dezvoltarea comunitară în condițiile migrației de revenire”, 
participare la Conferința Internațională Ştiinţifico-Practice „Economic growth  in conditions of 
globalization: welfare and social inclusion”, Ediția 14-a, Institutul Național de Cercetări Economice, 
Chișinău, 10-11 octombrie 2019 
- ”Teens' Perception and Behavior Regarding Alcohol Consumption. Prevention Strategies”, 
participare la Conferința Internațioanlă ”Alcoholism and Other Addictions: Psychosocial, Historical and 
Therapeitical Issues”, The 11th Edition of the International Conference, organizatori: The University “1 
Decembrie 1918” of Alba Iulia “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, The National Museum of 
Unification Alba Iulia, Alba Iulia, România, 12-13 iulie 2019  
- ”Dualitate comportamentală și psiho-emoțională la persoanele dependente de alcool. Studiu de caz”, 
participare la conferința internațională “Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, Historical and 
Therapeutical Issues”, The University “1 Decembrie 1918”  Alba-Iulia, The National Museum of 
Unification Alba-Iulia, “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, “Real Support” Association Alba-Iulia,  
Alba Iulia, România, 2-3  noiembrie 2018 
- ”Strategii de integrare comunitară prin înființarea de structuri de economie socială. Studiu de caz”, 
participare la Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică ”Creşterea economică  în condiţiile 
globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, Ediţia a XIII-a, organizată de Institutul 
Naţional de Cercetări Economice, Chișinău, octombrie 2018   
- ”Discrimination în contemporary society. Reality or appearance?”, participare la conferința 
internațională ”Globalization, intercultural, dialogue and national identity”, 5th Edition, ” ALPHA 
Institute for Multicultural Studies,  “Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureş, ”Gheorghe Şincai” 
Institute, Tîrgu Mureş , Secțiunea: Social Sciences, 25-26 mai 2018  
- ”Violența asupra oamenilor străzii. Forme de intervenție”, participare la Conferința Națională 
”Activismul împotriva violenței domestice între prevenție și intervenție”, organizată de Universitatea 
”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie împreună cu Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România și Structura Teritorială Suceava a  Colegiului Național al Asistenților 
Sociali din România, Suceava, România, decembrie 2017 
- ”Duality of identity in circular migration for work abroad”, participare la conferința internațională 
”Globalization, intercultural, dialogue and national identity”, 4th Edition, ” ALPHA Institute for 
Multicultural Studies, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, ”Gheorghe Şincai” Institute, Romanian 
Academy, Tîrgu Mureş , Secțiunea: Social Sciences, 18-19 mai 2017  
- ”Identity benchmarks and reintegration issies of return migration”, participare la Simpozionul Internațional 
”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea 
de Istorie şi Geografie, Suceava, România, mai 2017 

http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-04/Soc/Soc%2004%2027.pdf
http://alcoholdrugconference.wordpress.com/
http://alcoholdrugconference.wordpress.com/
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- participare la work-schopul ”Reevaluarea acțiunii sociale” în cadrul conferintei Lumen RSACVP 
2017 Lumen International Scientific Conference ”Rethingink Social Action Core Values in Practice” 
Suceava, România, 6-9 aprilie 2017 
-  ”Analiza schimbărilor identitare ca urmare a migraţiei internaţionale și implicarea asistenței 
sociale””, participare la Simpozionul Știinţific “Alma Mater Sucevensis”, ediţia XVII, Universitatea 
“Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie, Suceava, România, martie 2017 
- ”Prezentarea rezultatelor cercetării în Rediunea Nord-Est și Regiunea Nord-Vest” – participare la 
Conferința de finalizare a proiectului ,,Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și 
transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați 
în situații familiale de risc – GLEP”, cod PEH078, 25 febr.2017 
- ”Role and status changes in circular labor migration abroad and social integration”,    participare la 
Conferința Internațională  ”Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, Ediția a IV-a Petru Maior” 
University of Tirgu Mures. Sectiunea: Social sciences, Psychology, Sociology and Education 
sciences, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș, Institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, 8-9 dec, 
2016, http://www.upm.ro/evenimente/ 
- ”Aggression and violence, corrosive factors of humanity”, participare la Lumen International 
Conference: Multidimentional Education & Professional Development. Ethical Values, 2nd Central & 
Eastern European, Targoviste, Romania, 17-18 nov, 2016 
- ”Communication  Boundaries and  Perspectives in Social Work” participare la Conferinta 
Internațională ”Communication , Context, Interdisciplinarity 4”,  Sectiunea: Communication, Public 
Relations, Journalism, „Petru Maior” University of Tirgu Mures, 20-21 oct. 2016 
- ”Changing values and moral dimension in social work”, Conferinta Internationala: „Social sciences 
and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea” 9-10 
Iunie 2016. https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program 
- ”La migration internationale du personnel hautement qualifié dans le domaine de l”aiastance 
sociale” participare la Conferința internațională ”Migrations et mobilités: tendances, stratégies et 
impacts”, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, mai, 2016 
- ”Prezentarea obiectivelor proiectului GLEP” participare la Conferința de deschidere a 
proiectului ,,Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de 
bune  ractice pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de 
risc – GLEP”, cod PEH078, 11 sept. 2015 
- ”Intervenția socială în situații de dificultate apărute ca urmare a migrației internaționale” 
Conferinţa“Studiu sociologic asupra modelelor de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în 
societatea bazată pe cunoaştere”, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul 
Proiectului “Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare 
pentru studenţi şi piaţa muncii”, contract POSDRU/156/1.2/G/133630. 7 august, 2015 
http://dpus.usv.ro/index.html 
- ”Identity crisis in the world of international migration”, participare la International Scientific 
Conference ”Globalization Between Intercultural Dialogue and National Identity”, Universitatea ”Petru 
Maior”, Tîrgu Mureș, România, mai 2015, http://www.upm.ro/gidni/ 
- ”Identități în schimbare în asistență socială”, participare la Simpozionul Știinţific “Alma Mater 
Sucevensis”, ediţia XV, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie şi 
Geografie, Suceava, România, martie 2015 
 

 

ALTE 

ACTIVITĂȚI 

(ÎN ULTIMII 5 ANI) 

 IMPLICARE ÎN PROIECTE/GRANTURI DE CERCETARE: 

- 2019 -2020 - Expert 1 dezvoltare oferta educațională ,  Responsabil 1 stagii de practică, Expert 

studiu inserție profesională, în cadrul Proiectului ”Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului 

http://www.upm.ro/evenimente/
https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program
http://dpus.usv.ro/index.html
http://www.upm.ro/gidni/


   Curriculum Vitae   Cormoş Viorica-Cristina    

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 10  

terțiar”, POCU/320/6/21, ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul 
angajabilității”, cod SMIS 121221, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
- 2019 (nov) – 2020 (ianuarie) – Specialist relații umane, cod 243212 conform Clasificării Ocupațiilor 
din România, conform contractului individual de muncă nr. 20/08.11.2019 în cadrul proiectului 
”Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Nord-Est –R:I:E:S”, 
POCU/449/4/16/128512, Denumire post: Expert informare, recrutare, selecție GT, Angajator: 
Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară, Com. Stulpicani, jud. Suceava; 
- 2016 (mai) – 2016 (noiembrie) – Coordonator activități educaționale și parteneriate/Specialist în 
învățământ  conform contractului de muncă nr. 102/04.05.2016 în cadrul proiectului  proiectului 
,,Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune 
practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - 
GLEP”, cod PEH078, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
- 2015 (iulie) – 2016 (aprilie) – Expert sociolog conform contractului de muncă nr. 311/21.07.2015  în 
cadrul proiectului  ,,Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer 
multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în 
situații familiale de risc - GLEP”, cod PEH078, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
- 2015 (octombrie - februarie) – Lector - coordonator stagiu de practică la programul de studii - 
Asistență Socială, conform contractului de muncă nr. 669/06.10.2015 în cadrul proiectului 
”Dezvoltarea carierei durabile prin stagii de practică și consiliere pentru studenți- DECARTS ”  
POSDRU 189/2.1/G/155886, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
- 2015 (martie-iunie) – Expert identificare și selecție grup țintă  conform contractului de muncă nr. 
19/04.03.2015 în cadrul proiectului ”ECOURI – Măsuri inovatoare și de dezvoltare a economiei 
sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina” POSDRU/173/6.1/S/146911, 
Asociația ”Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina”, Suceava 

ORGANIZARE/IMPLICARE ÎN REALIZARE CONFERINȚE, SIMPOZIOANE, WORK-SHOP-URI: 

- 2019 (martie) – conferință cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale ”Importanța relațiilor umane”; 
organizată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie, 
Departamentul de Științe Umane și Socila-Politice, Program de Studii Asistență Socială ; 
- 2019 (mai) – work-shop cu tema ”Traficul de persoane. Riscuri și împlicații”; organizată de Universitatea 
”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie împreună cu Agenția Națională a 
Traficului de Pesoane. Suceava ; 
- 2019 (noiembrie) – work-shop ”Modele de bune practici în implementarea proiectelor sociale ”, organizată 
de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie împreună 
împreună cu  Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava 
- 2018 (martie) – Realizarea Conferinței ”Teorie și practică în managementul serviciilor de asistență  
socială” organizată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie 
împreună cu Asociația Regională pentru Educarea Adulților Suceava și  Institutul pentru Parteneriat 
Social Bucovina, Suceava 
- 2018 (martie) – Moderator în cadrul Conferinței ”Teorie și practică în managementul serviciilor de 
asistență  socială” organizată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și 
Geografie împreună cu Asociația Regională pentru Educarea Adulților Suceava și  Institutul pentru 
Parteneriat Social Bucovina, Suceava 
- 2017 (dec) – Participare activă în realizarea Conferinței Naționale ”Activismul împotriva violenței 
domestice între prevenție și intervenție”, organizată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Facultatea de Istorie și Geografie împreună cu Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și 
Structura Teritorială Suceava a  Colegiului Național al Asistenților Sociali din România 
- 2017 (iunie) – Moderator în cadrul Simpozionului Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea 
terenurilor”, Secțiunea 1: Geografie umană, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea 
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de Istorie şi Geografie, Suceava, România 
- 2017 (februarie) – Participare activă la Conferința de finalizare a proiectului ,,Inițierea de Grupuri 
locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea 
incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP”, cod PEH078 
- 2016 (mai) – Implicare în realizarea seminarului: ”Cum prevenim și stopăm dependența!”, 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și  Asociația Alianța pentru lupta împotriva Alcoolismului 
și Toxicomaniilor – ALIAT, Suceava 
- 2016 (martie) - Implicare în realizarea Activității de implementare a campaniei de prevenire a 
traficului de persoane ”Cere ajutor....Nu cerși!”, Unversitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Agenția 
Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava 
- 2015 (noiembrie) – Participare activă la Conferința Regională Nord-Est ”Centrele CIS –Acces Plus 
parteneri de încredere pentru servicii de incluziune socială”, Social Firms Europe CEFEC, Suceava 
(prezentarea temei: Servicii support pentru alte categorii vulnerabile – emigranți și migranția de 
revenire)  
- 2015 (septembrie) – Participare activă la Conferința de lansare a proiectului ,,Inițierea de Grupuri 
locale  de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea 
incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP”, cod PEH078, la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
 

 

 

  


