
Curriculum vitae  
 

 

Nume / Prenume MARIANA STANCIU 

Informaíi personale  
Locul de muncă / 

ocupaţia 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, ince, Academia Română, 
Bucureşti/ cercetător ştiinţific I în domeniul social 

Telefon 0216396855 Mobil: 0766475963 
Fax 0213182462 

E-mail   mariana3stanciu@gmail.com 
Cetăţenia Română 

Data naşterii 18.09.1955 

Sex F 



Experienţa 
profesională 

      - 27 ani în domeniul cercetării sociale, coordonator şi membru al mai multor programe şi 
proiecte, în următoarele domenii : costul vie�ii, mod de via��, economia serviciilor pentru 
popula�ie (servicii distribuite prin intermediul pie�ei libere), socio-economia serviciilor 
sociale (s�n�tate, educa�ie, asigur�ri sociale, asisten�� social�), standard de via��, 
dimensiunile s�r�ciei din Rom�nia (în ultimii100 de ani), politici antis�r�cie �i de 
incluziune social�, minim de trai �i co�ul minim de consum, modele de consum, politici 
adresate consumului de bunuri �i servicii al popula�iei, protectia consumatorilor, calitatea 
vie�ii familiilor cu copii, problemele sociale ale consumului de utilit��i publice, dimensiuni 
ecologice ale consumului de bunuri si servicii, modelul social european �i modelul social 
românesc, ocupare �i calitatea vie�ii de munc�, discriminare social�,  h�r�uire 
psihologic� la locul de munc� (mobbing), calitatea vie�ii ân urban/rural, indicatori 
economici �i sociali, consumul de energie al popula�iei;  
 
Dintre activitățile desfășurate menționez: 

         
- 2000-2002 - membru în Comisia Anti Saracie �i Incluziune Social� (CASPIS) din partea 

ICCV (Guvernul României). ; 
        - 2004-2006 reprezentant din partea ICCV în grupul de experţi solicitaţi de USAID pentru 
consiliere pe Problemele acordarii ajutoarelor sociale pentru sustinerea cheltuielilor populatiei  
cu utilit��ile publice pe timpul iernii, USAID-Guvernului Romaniei; 

- colaboratoare la „Elaborarea strategiei na�ionale în domeniul CDI (cercetare-dezvoltare-
inovare) pentru perioada 2007-2013 bazat� pe elementele unei planific�ri strategice”- 
CNCSIS, coord.:C. Zamfir, 2006;  

- expert în Drepturile copilului si problemele minimului de consum pentru copii, din partea 
ICCV, în cadrul colectivului de lucru pe problemele normării asistenţei sociale pentru copii  şi 
a standardelor de cost, în grupul MMES, ANPDP, 2007;  

- 2007, membră din partea ICCV, în colectivul de redactare a lucrarii Strategia post aderare 
la UE a Romaniei, coordonată de INCE.; 

 - expert în domeniul inform�rii �i protec�iei consumatorilor din ��rile europene. 
Colaborator din partea ICCV în colectivul format din experţi din Univ. Arad A.Vlaicu, şi experti 
din cadrul ANPCPPS Romania, în cadrul Programului DOLCETA iniţiat în ţările UE de 
European Association For The Education Of Adults, Brusells, 2007-2009;  

- expert din partea ICCV pe problemele modelelor de consum, si ale protectiei 
consumatorilor, in cadrul bordului ANPCPPS România;  

- 2007 - 2009, membră a colectivului de cercetare şi reflectie < Economie �i cunoa�tere 
cre�tin� > din cadrul INCE, Academia Romana, Bucuresti ;  

- 1999 – 2004 - activit��i didactice în Univ. Bucureşti şi SNSPA Buc., cursuri Master, la 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (managementul organizatiilor, management 
cultural, economia serviciilor pentru populatie, economia consumului de bunuri si servicii);  
     - 2009 - membră în grupul internaţional de cercetare socială, finanţat de Fondul Social 
European, “Femeia conteaz�!” iniţiat de As.COLFASA, ICCV, Pro Vocaţie, Agora, AFP, 
PRODEST- Italia  
     - 2014-2016 - membră în colectivul de redactare a volumului STRATEGIA	DE	DEZVOLTARE	
A	ROMÂNIEI	ÎN	URMĂTORII	20	DE	ANI,	EDITURA	ACADEMIEI	ROMANE,		Vlad,	Ionel-
Valentin,	coordonator, 2016 
     - 2017 - membră în colectivul de redactare a volumului ’’Situa�ia social� a popula�iei - 
România 1918-2018’’ contribu�ii: situa�ia s�r�ciei în intervalul 1918-2018; repere 
demografice – România 1918-2018, coordonatori C�t�lin Zamfir, Iulian St�nescu. 
 

Perioada 2016-2017 

Func�ia sau postul 
ocupat 

Cercet�tor �tiin�ific I (din anul 2001) 



Principalele	activităţi	şi	
responsabilităţi	

din	anii	2016-2017	
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Publicații în anii 2016-2017 

-				2016	Coordonator	al	programului	”Gospodăriile	populației	din	România	în	ultimul	sfert	de	veac”,	
INCE,	Academia	Română;	
-					2016		Membră	în	colectivul	de	cercetare	”Familia	din	România”,	coord.Prof.dr.Elena	Zamfir.	

  -							2016	Membră	în	colectivul	de	redactare	a	volumului	STRATEGIA	DE	DEZVOLTARE	A	ROMÂNIEI	
ÎN	URMĂTORII	20	DE	ANI,	EDITURA	ACADEMIEI	ROMANE,		Vlad,	Ionel-Valentin,	coordonator,	2016	
	
-	 	 	 	 	 2017	 Coordonator	 al	 programului	 ”Veniturile	 și	 consumul	 populației	 din	 România	 în	 ultimul	
deceniu”,	ICCV,	INCE,	Academia	Română	
-	 	 	 2017	 Membră	 în	 colectivul	 de	 cercetare	 ”	 POLITICI	 INTEGRATE	 PENTRU	 FAMILIE	 SI	 COPIL:	
Indicatori	subiectivi	de	satisfacție	cu	viața,	Coordonator:	Prof.univ.	Elena	Zamfir”	

  -							2017		Membră	în	colectivul	de	redactare	a	volumului	’’Situația	socială	a	populației	-	România	
1918-2018’’	 contribuții:	 situația	 sărăciei	 în	 intervalul	 1918-2018;	 repere	 demografice	 –	 România	
1918-2018,	coordonatori	Cătălin	Zamfir,	Iulian	Stănescu.	
	
Ionuț	 Anghel,	 Daniel	 Arpinte,	 Sergiu	 Bălțătescu,	 Cosmin	 Briciu,	 Bianca	 Buligescu,	 Alexandra	 Deliu,	
Dana	 Eremia,	 Eugen	 Glăvan,	 Simona	 Ilie,	 Gabriela	 Neagu,	 Cosmina	 Pop,	 Adriana	 Neguț,	 Claudia	
Petrescu,	 Iulian	 Stănescu,	 Monica	 Marin,	 Flavius	 Mihalache,	 Adina	 Mihăilescu,	 Mihnea	 Preotesi,	
Simona	 Stănescu,	 Livia	 Stefănescu,	 Mariana	 Stanciu,	 Cristina	 Tomescu,	 Laura	 Tufă,	 Elena	 Tudor,	
Alexandra	 Vâlcu	 (coautori),	 subcapitolul	 III:	România	 2035:	 Direcții,	 Priorități,	 coordonatori	 Cătălin,	
Zamfir,	Sorin	Cace,	 Iuliana	Precupețu,	Ana	Maria	Preoteasa,	Manuela	Stănculescu,	Elena	Zamfir,	 în	
cap.6	 Economie	 și	 Calitatea	 Vieții,	 pp.361-390,	 Lucian	 Liviu	 Albu,	 Cătălin	 Zamfir,	 Gheorghe	 Zaman	
(coordonatori),	 în	 volumul	 STRATEGIA	 DE	 DEZVOLTARE	 A	 ROMÂNIEI	 ÎN	 URMĂTORII	 20	 DE	 ANI,	
EDITURA	ACADEMIEI	ROMANE,		Vol.II,	pp.284-314	Vlad,	Ionel-Valentin,	coordinator,	2016	
	
Ionuț	 Anghel,	 Sorin	 Cace,	 Sebastian	 Fitzek,	 Flavius	 Mihalache,	 Adina	 Mihăilescu,	Mariana	 Stanciu,	
Gabriela	 Neagu,	 Cătălin	 Zamfir,	 Daniel	 Arpinte,	 Alexandra	 Deliu,	 Simona	 Ilie,	 Ana	Maria	 Preoteasa,	
Cosmina	Pop,	Simona	Stănescu,	Cristina	Tomescu,	Elena	Zamfir,	Cosmin	Briciu,	Dana	Eremia,	Monica	
Marin,	Mihnea	Preotesi,	 Iuliana	Precupețu,	Manuela	Stănculescu,	Elena	Tudor	(echipa	de	cercetare),	
subcapitol	 III	O	Strategie	a	Relansării	Calității	Vieții	 în	Perspectiva	2037:	Direcții,	Priorități,	Obiective,	
Ținte,	 Restricții,	 Oportunități,	 coordonatori	Cătălin,	 Zamfir	 și	 S.Cace,	 în	 cap.6	 Economie	 și	 Calitatea	
Vieții,	 Lucian	 Liviu	 Albu,	 Cătălin	 Zamfir,	 Gheorghe	 Zaman,	 	 Sorin	 Cace	 (coordonatori),	 în	 volumul	
STRATEGIA	DE	DEZVOLTARE	A	ROMÂNIEI	 ÎN	URMĂTORII	20	DE	ANI,	 EDITURA	ACADEMIEI	ROMANE,		
Vol.III,	pp.361-390,	Vlad,	Ionel-Valentin,	coordinator,	2016	
	
Stanciu	Mariana,	Objective	Factors	of	the	High	Poverty	Persistence	in	Romania,	în	volumul	“Clusters	as	
drivers	of	 value	chain	development	across	 the	Danube	Region”,	 Editura	Economică,	București,	2016,	
Carmen	Pauna	și	Tiberiu	Diaconescu	(coordonatori),	17	pag.		(în	curs	de	apariție	în	2016)	
Stanciu	Mariana,	Adina	Mihăilescu,	Consumul	de	energie	al	populației	din	România,	Revista	Calitatea	
Vieții	nr.	3,	2015,	Editura	Academiei	Române,	pp.264-288,	apariție	2016	
Stanciu	Mariana,	 Adina	Mihăilescu,	Alimentația	 în	 penitenciare,	 Revista	 	 Calitatea	 Vieții	 nr.	 1	 din	
2016,	Editura	Academiei	Române,	pp.42-62		
Stanciu	 Mariana,	 Excesul	 de	 prosperitate	 și	 indicele	 vieții	 planetare,	 Revista	 de	 Sociologie	
Românească	nr.	2/2015,	ARS	și		Editura	Scoala	Ardeleana,	Cluj-Napoca,	14	pag.	(apariție	2017)		
Stanciu	Mariana,	Mihăilescu	Adina,		Could	Romania	become	a	food	security	space	in	Europe?	Journal	
of	Community	Positive	Practices,	XV,	nr.4/2015,	pp.49-72.(	apărut	în	2016).	
Zamfir	 Cătălin,	Mihai	Dumitru,	 Adina	 	Mihăilescu,	 Stanciu	Mariana,	 Elena	 Zamfir,	 Ilie	 Bădescu,	 Ion	
Glodeanu,	 Adela	 Serban,	 Sărăcia	 energetică:	 impactul	 social	 al	 reformei	 prețurilor	 energiei	 asupra	
standardului	 de	 viață,	 Revista	Calitatea	Vieții	 nr.	 4,	 2015,	 Editura	Academiei	 Române,	pp.313-342,	
apariție	în	2016					
Stanciu	Mariana,	EVOLUTION	OF	THE	FAMILY	STRUCTURES	IN	ROMANIA,	JPCP,	nr.4/2016,	Anul	XVI,	
Ed	Expert,	aparut	în	2017,	pp	80-100	
Stanciu	Mariana,	Excesul	de	prosperitate	și	indicele	vieții	planetare,	Revista	de	Sociologie	Românească	
nr.	2/2015,	ARS	și		Editura	Scoala	Ardeleana,	Cluj-Napoca,	14	pag.	(apărut	în	2017)	

	
	

Numele �i adresa 
angajatorului 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, Bucuresti, Casa Academiei Romane, Calea 
13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucuresti 



Tipul activit��ii sau 
sectorul de activitate 

Coordonare cercetare sociala, redactare c�r�i, studii, articole, rapoarte de cercetare, 
participare la activit��i �i dezbateri �tiin�ifice în institu�ii din România �i din str�in�tate. 
Consiliere pe problemele standardului de via�� �i ale consumului popula�iei – la 
solicitarea unor beneficiari din societatea civil� sau din partea unor institu�ii 
na�ionale �i interna�ionale. 

Educaţie şi formare  

Perioada Ianuarie-Martie 1994  

Calificarea / diploma 
ob�inut� 

Expert în economia serviciilor medicale 

Domenii principale 
studiate / competen�e 

dobândite 

Economia serviciilor medicale din ��rile central �i est europene 
Economia serviciilor medicale din ��rile occidentale 

Numele �i tipul institu�iei 
de înv���mânt / 

furnizorului de formare 

Universitatea din York, Marea Britanie – Departamentul Economia Serviciilor 
medicale din ��rile central �i est europene 

Nivelul de clasificare a 
formei de înv���mânt / 

formare 

Inv���mânt post-universitar 
 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma 
ob�inut� 

Doctor in economie 

Domenii principale 
studiate / competen�e 

dobândite 

Titlul tezei: Calitatea serviciilor pentru popula�ie din România 

Numele �i tipul institu�iei 
de înv���mânt / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucure�ti 
Coord.Mihai C.Demetrescu 

Nivelul de clasificare a 
formei de înv���mânt / 

formare 

Studii de doctorat 

Perioada 1981-1986 

Calificarea / diploma 
ob�inut� 

Licen�� in economie 

Domenii principale 
studiate / competen�e 

dobândite 

Facultatea Economia Industriilor Construc�iilor �i Transporturilor 

Numele �i tipul institu�iei 
de înv���mânt / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucure�ti 

Nivelul de clasificare a 
formei de înv���mânt / 

formare 

Studii universitare 

 
 



 
 
 


