
                                               CURRICULUM VITAE                                              

 
 

INFORMAŢII PERSONALE  

  

Nume  Crăiţoiu Constantin 

Adresă(e) Str. Independenţei, nr. 10, Bl. nr. 6, sc. A. ap. 7, Craiova, România 

Telefon(oane) Fix: 0351.469.958 Mobil: 0748.085.231 

Fax(uri)  

E-mail(uri) constantin_craitoiu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 15.12.1979 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

 

Perioada (de la – până la) 2009 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii   Învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

 

 

  Perioada (de la – până la) 2008 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Departamentul de consultanţă politică Şi marketing electoral al Institutului 

Social Oltenia, Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii  Cercetare  

Funcţia sau postul ocupat 

 

 Coordonator 

 

 

Perioada (de la – până la)  2008 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Departamentul de cercetări Şi proiecte europene, Facultatea de Ştiinţe 

Sociale, Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii  Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Membru 

 

 

Perioada (de la – până la) 2008 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul de Studii şi Cercetări Sociologice Craiova (institut privat de 

cercetare sociologică) 

Tipul activităţii  Cercetare 



 

Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

  Perioada (de la – până la) 2007 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  EXS TREND s.r.l. (societate comercială privată) 

Tipul activităţii  Afaceri 

Funcţia sau postul ocupat  Manager 

 

 

Perioada (de la – până la) 2007 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului   EXPOLL Iaşi (institut privat de cercetare sociologică) 

Tipul activităţii  Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 Coordonator regional 

 

Perioada (de la – până la) 

 

2006 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului   DATA MEDIA Bucureşti (institut privat de cercetare sociologică) 

Tipul activităţii  Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator regional 

 

 

Perioada (de la – până la) 2006 - 2008 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii  Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Secretar Ştiinţific 

 

 

Perioada (de la – până la) 2006 - 2009 

Numele şi adresa angajatorului   Catedra de Filosofie-Sociologie,  Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie,  

Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii  Învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar doctorand 

 

 

Perioada (de la – până la) 2004 - 2006 

Numele şi adresa angajatorului  Catedra de Filosofie-Sociologie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 

Geografie, Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii  Învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar doctorand titular  

 

 

Perioada (de la – până la) 2003 - 2004 

Numele şi adresa angajatorului  Catedra de Filosofie-Sociologie,  Facultatea de Istorie, Filosofie, 

Geografie,  Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii  Învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 Cadru didactic asociat (preparator universitar suplinitor)  



 

Perioada (de la – până la) 2003 - 2004 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Social Oltenia al Universităţii din Craiova 

Tipul activităţii  Cercetare  

Funcţia sau postul ocupat  Sociolog 

 

 

Perioada (de la – până la) 2003 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului   Editura Beladi (editură recunoscută CNCSIS) 

Tipul activităţii   

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 Redactor Şef 

Perioada (de la – până la) 2002 - 2003 

Numele şi adresa angajatorului  Departamentul de Studii şi Sondaje Sociologice al Universităţii din 

Craiova  

Tipul activităţii  Cercetare  

Funcţia sau postul ocupat 

 

 Referent  

 

Perioada (de la – până la) 

 

2000 - 2001 

Numele şi adresa angajatorului   Departamentul de Cercetări şi Sondaje Sociologice Craiova 

Tipul activităţii  Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 Coordonator  

 

Perioada (de la – până la) 

  

1998 - 2000 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice (I.R.S.O.P.) 

Tipul activităţii   Cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Operator de interviu, coordonator sondaje de opinie Şi studii de piaţă 

 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada (de la – până la) Septembrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

 Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spania 

 

  

Tipul calificării / diploma obţinută Bursă Erasmus 

  

Perioada (de la – până la) 2004 - 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

 Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova 

 



 

  

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de master „Sociologia comunicării şi jurnalism” 

  

Perioada (de la – până la)  2003 – în prezent 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti 

 

  

Tipul calificării / diploma obţinută Doctorand  Încheierea ciclului doctoral de examene şi referate. Pregătire 

de susţinere a tezei Diferenţieri socio-culturale şi orientări valorice în 

societatea românească actuală 

  

 

Perioada (de la – până la) 1998 - 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

 Facultatea de Litere şi Istorie, Universitatea din Craiova 

 

  

Tipul calificării / diploma obţinută Licenţiat în filosofie Şi sociologie 

  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 

care nu sunt recunoscute neapărat printr-

un certificat sau diplomă 

 

  

Limba(ile) maternă(e) Română 

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) 
 

Engleză Franceză 

abilitatea de a citi Excelent                    Excelent 

  abilitatea de a scrie Excelent                    Bine 

abilitatea de a vorbi Excelent                    Bine 

 

Aptitudini şi competenţe şi 

sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplul cultură, sport etc.) 

Susţinerea de seminarii la disciplinele: Sociologia mass media şi a opiniei 

publice, Sociologia culturii, Sociologie rurală şi urbană, Sociologie 

generală, sociologie rurală şi urbană, metode şi tehnici de cercetare 

sociologică, sociologia populaţiei, sociologia educaţiei, sociologia 

grupurilor mici, istoria sociologiei ş.a. 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 

activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul de muncă în 

acţiuni voluntare ( de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

 Coordonator a echipelor de teren pentru realizarea a 30 de cercetări   

sociologice (sondaje de opinie, studii de piaţă şi de marketing ş.a.). 

Membru al Comitetului de Organizare a unor manifestări Ştiinţifice 

naţionale Şi internaţionale. 



Aptitudini şi competenţe tehnice 

(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

Utilizare computer: programele Microsoft Office,  SPSS Data Editor, 

CorelDraw, Adobe Photoshop 

   

Permis(e) de conducere 

 

Permis de conducere Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

  Creativitate şi iniţiativă 

  Putere de convingere şi de persuadare 

  Mobilizare şi executare rapidă 

 

Informaţii suplimentare  Coautor a 16 cărţi apărute în edituri recunoscute CNCSIS 

  19 articole şi studii apărute în reviste cotate CNCSIS, în volume cu ISSN şi 

ISBN 

  Redactarea a 25 de rapoarte de cercetare ştiinţifică 

 

 

 

 

 


