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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cerkez Mirela 
E-mail cerkezmirela@gmail.com 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 27.10. 1979 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

                                              Perioada octombrie 2013 - prezent 
                   Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 
          Numele şi adresa angajatorului Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcărești, nr. 185, sector 4, București, cod 040051 
          Tipul activităţii sau sectorul de             
                                             activitate 

didactic, cercetare / învățământ superior 

  

                                             Perioada 2005 – prezent  
                   Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate didactică: politici publice, management public, politici publice europene, 
evaluarea politicilor şi programelor publice  

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA; Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare 
Europeană, SNSPA 

  

                                              Perioada august 2013 – februarie 2014 
                   Funcţia sau postul ocupat expertă în cadrul proiectului „Building network – Building evaluation. Exchange on the high 

expert level between Slovenia and Romania”, finanțat de IOCE – International Organization 
for Cooperation in Evaluation (Canada) prin EvalPartners Peer-to-Peer Support Program și 
implementat de ADER în parteneriat cu SiES – Slovenian Evaluation Society 

          Numele şi adresa angajatorului ADER – Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România, str. Vintilă Vodă, nr. 2, bl. E1, 
sc. 2b, ap. 64, București, sector 3 

          Tipul activităţii sau sectorul de             
                                             activitate 

proiect / voluntariat / evaluare de politici și programe 

  

                                              Perioada iulie 2013 – februarie 2014 
                   Funcţia sau postul ocupat expertă în cadrul proiectului „Development of Guidelines for Ethical Practice in Evaluation 

in Romania”, finanțat de IOCE – International Organization for Cooperation in Evaluation 
(Canada) prin EvalPartners Peer-to-Peer Support Program și implementat de ADER în 
parteneriat cu IAPE – Israeli Association for Program Evaluation 

Activităţi şi responsabilităţi      
                                            principale 

cercetare – perspectivă comparativă a codurilor etice în domeniul evaluării de politici și 
programe din diverse țări 

          Numele şi adresa angajatorului ADER – Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România, str. Vintilă Vodă, nr. 2, bl. E1, 
sc. 2b, ap. 64, București, sector 3 

          Tipul activităţii sau sectorul de             
                                             activitate 

proiect / voluntariat / evaluare de politici și programe 

  

                                              Perioada iulie 2013 – octombrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat expertă în cadrul proiectului „Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi 

programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publice 
(EVAL-EPPP)”, POSDRU/18/1.2/G/28682 
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 Activităţi şi responsabilităţi      
 principale 

coordonare volum pe tema evaluării politicilor și programelor publice 

 Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / învățământ superior 

  

                                              Perioada ianuarie 2012 – septembrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat expertă 

 Activităţi şi responsabilităţi      
 principale 

(re)organizare şcoala doctorală  

 Numele şi adresa angajatorului Şcoala doctorală în Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

  

                                              Perioada 1 februarie 2011 – decembrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat expertă elaborarea şi evaluarea politicilor publice a proiectului „Construcţia şi 

implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica 
romilor”, POSDRU/107/1.5/S/82729 

 Activităţi şi responsabilităţi      
 principale 

monitorizare şi evaluare programe şi politici naţionale şi internaţionale adresate 
problematicilor romilor; formulare propuneri programe şi politici adresate problematicilor 
romilor; diseminare rezultate 

 Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / învăţământ superior / politici afirmative şi de incluziune 

  

                                              Perioada 1 decembrie 2010 – 1 decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat expertă comunicare, informare şi publicitate a proiectului „Burse Doctorale pentru o 
Societate Sustenabilă – BDSS”, POSDRU/107/1.5/S/76844 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

interfaţă comunicare echipă management-grup ţintă; creare şi diseminare materiale 
promoţionale; suport organizare evenimente 

  Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / învăţământ superior 

  

                                              Perioada 6 septembrie 2010 – 31 ianuarie 2012 
 Funcţia sau postul ocupat expertă PR a proiectului „Inovare academică şi succes pe piaţa muncii”, 

POSDRU/18/1.2/G/11495 
 Activităţi şi responsabilităţi   

 principale 
PR, materiale promoţionale şi conţinuturi pentru site-ul proiectului, suport echipă 
management şi implementare 

 Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / învăţământ superior (metode inovatoare organizare curriculă şi predare) / piaţa 
muncii 

  

                                             Perioada octombrie 2009 – iunie 2010 
 Funcţia sau postul ocupat    expertă dimensiunea metodologică a organizării muncii a proiectului „Strategii de inovare a       

   organizării muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti-Ilfov - STAR-MED”,       
   POSDRU/40/3.2/G/36881 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

coordonare activităţi/cercetare/studii/rapoarte 

 Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / politici de reconciliere a vieții private cu cea profesională 
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Perioada octombrie 2008 – septembrie 2010 
Funcţia sau postul ocupat echipa de implementare a proiectului „Transfer of good practices in enhancing the capacity 

for online tutoring program”, finanţat de Comisia Europeană prin Leonardo Da Vinci: 
Transfer of Innovation 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

training de design cursuri universitare; cursant şi apoi trainer 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / învăţământ superior 

  

                                              Perioada octombrie 2008 – ianuarie 2012 
                Funcţia sau postul ocupat consiliera preşedintelui SNSPA 

    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

strategii instituţionale 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

  

                                              Perioada martie 2007 

                      Funcţia sau postul 
ocupat 

echipa de implementare a proiectului „E-learning – A new agenda for universities from 
Candidate Countries – EENOVATE”, finanţat prin linia de finanţare MINERVA a Comisiei 
Europene 

    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

diseminare rezultate 

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect / învăţământ superior 

  

                                              Perioada iunie 2007 – septembrie 2008 

                      Funcţia sau postul 
ocupat 

echipa de cercetare a proiectului „CAPRIGHT, Resources, Rights and capabilities: in search 
of social foundations for Europe”, finanţat prin Programul Cadru 6 (FP6) al Comisiei 
Europene, contract nr. 028549 

    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

cercetare / elaborare studiu 

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti, cod 010102 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect de cercetare / piaţa muncii / politici publice 

  

                                              Perioada ianuarie 2006 – decembrie 2009 
                      Funcţia sau postul 

ocupat 
expertă în cadrul proiectului „Evaluarea dezvoltării managementului resurselor publice 
hidro şi forestiere şi realizarea unor propuneri de politici publice relevante”, finanţat de 
CNCSIS, cod 871 

    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

cercetare / elaborare studiu  

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 
010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

proiect de cercetare / politici publice 

  

                                              Perioada septembrie 2004 – iulie 2008 
                      Funcţia sau postul 

ocupat 
 coordonatoare academică a Masteratelor din cadrul Departamentului de Învăţământ la  
 Distanţă 
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    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

tutoriat 

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Str. 
Povernei, nr. 6, Bucureşti, cod 010643 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

  

                                              Perioada iulie – august 2003 
                      Funcţia sau postul 

ocupat 
 echipa de implementare a Summitului „Expanding the European Investment Frontier”    
 organizat de International Herald Tribune în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite  
 pentru Dezvoltare şi agreat de Guvernul României 

    Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 suport administrativ 

             Numele şi adresa 
angajatorului 

PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

  

                                              Perioada decembrie 2001 
                     Funcţia sau postul 

ocupat 
 Liaison officer a Ministrului de Externe al Tunisiei la A Noua Conferinţă Ministerială a  

  OSCE 
    Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
asistentă personală (pe perioada conferinţei) 

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Afacerilor Externe 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 
Calificarea / diploma obţinută Doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici publice, teoria alegerii raţionale, teoria organizaţiilor, filosofia ştiinţei, doctrine, etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; Învăţământ superior 

  

Perioada 2007 
Calificarea / diploma obţinută Modul psihopedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; Învăţământ superior 

  

                                              Perioada 2005 
         Calificarea / diploma obţinută Masterat în „Teorii şi sisteme politice contemporane” 

            Disciplinele principale 
studiate /     competenţe 
profesionale dobândite 

Politici publice, teorii politice, sisteme politice, seminar de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; Învăţământ superior 

  

                                              Perioada 2003 
         Calificarea / diploma obţinută Licență științe politice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; Învăţământ superior 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de coordonare 
- spirit organizatoric 
- atenţie la detalii 
- capacitate de gestionare simultană a mai multor activităţi 
- adaptare la situaţii neprevăzute 
- Aptitudinile menţionate au fost dezvoltate încă din perioada studiilor universitare prin 

activităţi extracurriculare (ex: proiecte, conferinţe, etc. în cadrul asociaţiei studenţeşti) 
şi fundamentate în timp prin participarea la diverse activități complementare funcției 
de bază, după cum reiese din secțiunea „experiență profesională”.  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare instrumente Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) şi aplicaţii Internet (ex. 
Moodle);  
Utilizare instrumente IT complementare care facilitează transferul de date; rulează fişiere 
audio-video; etc. 
Competenţele în domeniu au fost dobândite atât într-un cadru formal (ex: curs universitar; 
activitate în departament de învăţământ la distanţă al Facultăţii de Ştiinţe Politice/SNSPA; 
training în cadrul proiectului „Transfer of good practices in enhancing the capacity for 
online tutoring program”), cât şi informal ca urmare a activităţilor specifice profesiei. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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                                    Publicaţii 
 

2016 – coordonare volum România în schimbare. Evaluarea în contextul programelor și 
proiectelor cu finanțare externă, Tritonic, București 
2016 – „The (sustainable) future is political” susținută în cadrul conferinței internaționale 
Academos - Governing for the Future: Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable 
World, desfășurată la București în perioada 9-12 iunie și organizată de Școala Națională de 
Studii Politice și Administrative. Lucrarea este publicată în proceedings-ul conferinței, 
indexat ISI 
2016 – „Romanian knowledge society development. A proposal” susținută în cadrul 
conferinței internaționale Challenges of the Knowledge Society, desfășurată la București în 
perioada 20-21 mai și organizată de Universitatea Nicolae Titulescu în parteneriat cu 
Universitatea Complutense din Madrid și Universitatea Deutso din Bilbao. Lucrarea este 
publicată în proceedings-ul conferinței, indexat în EBSCO-CEEAS Database, DOAJ și 
Index Copernicus  
2015 – ”Satele devălmașe românești – o analiză instituțională a proprietății în comun”, în 
Miroiu, Adrian și Golopența, Iris-Patricia (coord.): Acțiune colectivă și bunuri comune în 
societatea românească, Polirom, Iași, pp. 69-104 
2012 – Politicile publice: succes sau eşec? Un ghid al modelelor de evaluare, Editura 
Institutul European, Iaşi, editură recunoscută CNCSIS 
2010 – „Defining Quality in Higher Education – Practical Implications”, în Quality 
Assurance Review for Higher Education, Vol. 2, Nr. 2, pp. 109-119 
2009 – coordonare volum Evaluarea programelor şi politicilor publice. Teorii, metode şi 
practici, Polirom, Iaşi, editură recunoscută CNCSIS 
2009 – „Introducere în teoria și practica evaluării programelor și politicilor publice”, în 
Cerkez, Mirela (coord.): Evaluarea programelor şi politicilor publice. Teorii, metode şi 
practici, Polirom, Iaşi, pp. 17-53 
2009 – „Benchmarking gender policy in Romania. An analysis of various state intervention 
patterns on gender issues”, în Revista de Pedagogie, Nr. 7-9, pp. 55-70, articol CNCSIS B 
2009 – „Responsabilitatea socială a corporaţiilor americane şi a întreprinderilor socialiste”, 
în Perspective politice, Vol. I, Nr. 2, pp. 15-26, articol indexat BDI 
2008 - „O abordare critică a noului management public şi a reformei administraţiei publice 
din România”, în Păunescu, Mihai (coord.): Management Public în România, Polirom, Iaşi, 
pp. 74-125, editură recunoscută CNCSIS 
2007 – „Politicile publice europene. Actorii şi puterea lor de decizie”, în Bondar, Florin 
(coord.): Politici publice şi administraţie publică, Polirom, Iaşi, pp. 75-98, editură 
recunoscută CNCSIS 
2005 – (coautor Paul Dragoş Aligică) „Ambiguity, imitation and innovation: notes on the 
conceptual and operational facets of the EU approach to entrepreneurship policy”, în The 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 6, No. 4, pp. 249-258, 
articol indexat BDI  

Studii elaborate în proiecte 
 

2012 – (coautor Iordan Gheorghe Bărbulescu) „Impactul proiectelor implementate până în 
prezent în România care vizează problemele populaţiei roma pe piaţa muncii. O analiză a 
logicii de intervenţie”, proiect „Construcţia şi implementarea unui program doctoral 
inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor”, POSDRU/107/1.5/S/82729. 
Domeniu – politici publice 

  2010 – (coautor Alexandra Florea) „Repere legislative pentru formularea de soluţii de     
  reconciliere a vieţii profesionale cu cea privată”, proiect „Strategii de inovare a organizării    
  muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti-Ilfov - STAR-MED”,      
  POSDRU/40/3.2/G/36881. Domeniu – politici publice 
  2010 – „Transferul soluţiilor de reconciliere a vieţii private cu cea profesională. Grilă  de   
  lucru pentru personalul din sistemul medical”, proiect „Strategii de inovare a organizării    
  muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti-Ilfov - STAR-MED”,      
  POSDRU/40/3.2/G/36881. Domeniu – politici publice 
  2008 - „Benchmarking gender policy in Romania. An analysis of various state intervention   
  patterns on gender issues”, proiect „CAPRIGHT, Resources, Rights and capabilities: in search    
  of social foundations for Europe”, finanţat prin Programul Cadru 6 al Comisiei Europene,   
  contract nr. 028549. Domeniu – politici publice 
  2007 – „Satele devălmaşe româneşti. O analiză instituţională a proprietăţii în comun”, proiect  
  „Evaluarea dezvoltării managementului resurselor publice hidro şi forestiere şi realizarea unor    
  propuneri de politici publice relevante”, finanţat de CNCSIS, cod 871. Domeniu – politici  
  publice 
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               Prezentări publice 
 

2014 – „EU policy evaluation. An insight into the regional policy in Romania” susținută în 
cadrul conferinței internaționale 7th Pan-European Conference on the European Union, 
desfășurată la Haga în perioada 5-7 iunie și organizată de ECPR Standing Group on the 
European Union și Universitatea din Leiden (Campus Den Haag), cu sprijinul Ministerului 
Afacerilor Externe, Primăriei din Haga și Comisiei Europene 
2009 – „Tipuri de evaluare” susţinută în cadrul Conferinţei Naţionale Anuale de Evaluare, 
desfăşurată la Bucureşti sub egida Ministerului Finanţelor Publice 
2006 – „Actors in the European public policy. What role for peripheries?” susţinută în 
cadrul II International Summer School on European Peripheries, organizată la Santander 
de Jean Monnet European Centre of Excellence al Universităţii din Tampere 
2005 – „Searching for Public Policy Proposals for a Romanian Knowledge Society” 
susţinută în cadrul I International Summer School on European Peripheries, organizată la 
Tampere de Jean Monnet European Centre of Excellence al Universităţii din Tampere 

     Training-uri/diplome în     
          afara învăţământului     
                                   formal 

2010 – Foresight as an Instrument for Policy and Decision making susţinut de Institute for 
Prospective Technological Studies (parte a Joint Research Center – JRC - al Comisiei 
Europene), Sevilla şi Bucureşti 

     Membership organizaţii   
                         profesionale 

2012 – membru Asociaţia pentru Dezvoltarea Evaluării în România / ADER 

   Organizare de conferințe Conferința internațională Logic, Game Theory and Social Choice, 6-9 iulie 2011, 
București, organizatori: Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea 
București, Centrul de dezvoltare curriculară și studii de gen – FILIA 
 

 Contribuția la dezvoltarea      
    unor programe de studii 

Masteratul de Politici Publice și Integrare Europeană – Facultatea de Științe Politice / 
SNSPA 
Masteratul de Evaluarea Politicilor și Programelor Publice Europene – DRIIE / SNSPA 

Citări Miroiu, Adrian (2016): Fuga de competiție: O perspectivă instituțională asupra societății 
românești, Polirom, Iași 
Stăvaru, Ana-Maria (2015): Întărirea capacității administrative. Dezvoltarea sistemului 
național de evaluare a intervențiilor publice în România: design organizațional, cultură și 
capacitate de evaluare, Tritonic, București 
Păunescu, Ramona (2012): Evoluții politice ale maternității. Perspective feministe, 
Polirom, Iași 
Păunescu, Mihai; Vlăsceanu, Lazăr; Miroiu, Adrian (2011): Calitatea învățământului 
superior din România, Polirom, Iași 

 


