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1. Institutul/centrul de cercetare. Domenii de cercetare. Programe/teme de 

cercetare 

 

Înfiinţat în ianuarie 1990, ca membru al Institutului Naţional de Cercetări Economice "Costin C. 

Kirițescu", Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) urma să realizeze cercetare în domenii de 

interes special pentru România în contextul tranziţiei politice, economice şi sociale de după 1989. 

Calitatea vieţii şi politicile sociale au fost definite încă de la începuturile ICCV ca teme prioritare de 

activitate. De-a lungul timpului, domeniile de specializare s-au extins, Institutul realizând astăzi 

cercetare științifică fundamentală cu referire la:  

1. Politici sociale  

2. Calitatea vieții  

3. Starea socială a României (dezvoltarea socială proiectată, analiza tranziției) 

4. Sărăcie și politicile anti-sărăcie 

5. Valori şi capital social 

6. Standard de viață 

7. Migrație internațională 

8. Situația socio-economică a populației de romi 

9. Economie socială 

10. Ocupare și venituri 

 

În 2018, toți cercetătorii ICCV au participat la realizarea obligațiilor asumate prin temele de plan 

(detalii în Tabelul 2). 

2. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători doctorate 

(detalii în tabelul centralizator din Anexa 2) 

Organigrama Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii include 64 de posturi, dintre care 46 de 

cercetători şi doi directori (un director şi un director adjunct). Din totalul cercetătorilor angajaţi ICCV, 

41 sunt doctori în ştiinţe, 7 sunt încorporaţi în cadrul Şcolii doctorale ICCV sau a altor școli doctorale 

(i.e. Școala doctorală a Universității din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială). În 

2018, în ICCV şi-au desfăşurat activitatea 6 coordonatori de doctorate, 4 în cadrul Şcolii doctorale 

ICCV și 1 în cadrul Școlii doctorale a Universității din București, Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială, respectiv 1 în cadrul Școlii doctorale a Universității din București, Facultatea de 

Filosofie. 

3. Activitate de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-doctoranzi  

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a acordat, încă de la înființarea sa, o atenție specială formării 

tinerilor cercetători.  

În 2018, ICCV numără 9 doctoranzi între angajaţii săi, ocupând poziții de asistent de cercetare sau 

cercetător.  

În cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, îşi desfăşoară activitatea 6 coordonatori de 

doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie şi Ştiinţe Politice şi Ştiinţe Administrative din cadrul 

SCOSAAR, Academia Română, 4 dintre ei angajați ai Institutului, care, împreună, îndrumă 30 de 

doctorazi. Acestora li se adaugă 2 angajați coordonatori de doctorate, afiliați Şcolii Doctorale a 

Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, respectiv Școlii Doctorale a 

Facultății de Filosofie, Universitatea din București, care au în îndrumare, împreună, 15 doctoranzi 

(detalii în Tabelul 1). 
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Pe parcursul anului 2018, cercetătorii ICCV au participat în calitate de membri în 16 comisii de 

susținere sau îndrumare a unor teze de doctorat în cadrul școlilor doctorale din Universitatea din 

București, Universitatea din Craiova, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de 

Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale din București, Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara.  

 

Unul dintre doctoranzii ICCV beneficiază de mentorat în cadrul proiectului finanțat prin grant 

UEFISDCI Adaptarea la schimbarile climatice din perspectiva justitiei ecologice: cazul 

comunitatilor de romi din Romania (CATHARTIC), coordonator proiect Filip Alexandrescu. 

 

De asemenea, un cercetător din cadrul ICCV, ocupă poziția de mentor în cadrul unui proiect post-

doctoral finanțat prin grant UEFISCDI (PN-III-P1-1.1-PD-2016-0659).  

 

În 2018, în cadrul ICCV, a fost organizată o serie de seminarii de lucru privind standardele minime 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare în subdomeniile Sociologie și științele comunicării, științe 

politice și relații internaționale și științe administrative, conform anexei nr. 25 (Comisia sociologie, 

ştiinţe politice şi administrative) la Ordinul nr. 6129/ 2016 privind aprobarea standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de doctorat și a atestatului de abilitare. Alte subiecte 

abordate s-au referit la publicații în reviste ISI, publicarea volumelor de autor în edituri acreditate 

CNCSIS, precum și elemente motivaționale de dezvoltare a carierei de cercetător științific. 

Seminariile de lucru s-au bucurat de prezența unor experți externi ICCV care au susținut prezentări. 

Două astfel de seminari au fost organizate în 30.07.2018, respectiv 10.09.2018, următoarele două 

fiind programate pentru 12.11.2018, respectiv 10.12.2018 

La finalul celui de al patrulea seminar va fi elaborat un raport pe baza informațiilor colectate dar și a 

chestionarelor completate de către participanți. Raportul va fi prezentat membrilor Consiliului 

Științific al ICCV la începutul anului 2019 urmând să fie prezentat și colegilor cercetători în cadrul 

unei dezbateri publice organizate de ICCV.  

 

 

Tabel 1. Coordonatorii de doctorat şi doctoranzii ICCV în 2018 

Nr. 

crt. 

Coordonator de doctorat Doctoranzi în 2018 

SCOSAAR, Academia Română 

1 Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir 7 

2 Prof. univ. dr. Ioan Mărginean 4 

3 Prof. univ. dr. Elena Zamfir 5 

4 CS I dr. Sorin Cace 8 

Scoala Doctorală a FSAS, UB 

 Prof. univ. dr. Dan Banciu 3 

Scoala Doctorală a Facultății de Filosofie, UB 

 Prof. univ. dr. Vasile Morar 12 
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4. Infrastructură de cercetare nou achiziţionată/completată în anul 2018: 

biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10.000 de 

euro) etc. 

 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii are în dotare o bibliotecă de specialitate care oferă cititorilor 

aproximativ 3000 de volume, probabil cea mai consistentă colecţie de carte din România în domeniile 

calitatea vieții și politici sociale. Biblioteca oferă acces şi la un consistent număr de titluri în domeniul 

metodologiei (calitativ/cantitativ) aplicate în ştiinţele sociale. 

 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii gestionează şi oferă accesul deschis la:  

- O Bibliotecă Virtuală de Sociologie (BVS) (www.biblioecadesociologie.ro), o inițiativă 

instituțională a Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română în direcția 

consolidării comunității sociologice românești prin construirea unei baze de date comprehensibilă 

care colecționează, digitalizează, organizează și oferă acces structurat la materiale de specialitate 

din domeniul sociologiei și specializărilor conexe. În prezent (10.10.2018), BVS oferă 848 de 

cărți și articole în format digital:  192 cărți, 625 articole, 13 rapoarte de cercetare, 7 manuscrise 

și 11 alte tipuri de publicații. Din punct de vedere al distribuției în timp predomină materialele 

tipărite după 1989. (detalii despre activitatea legată de acest proiect instituţional ICCV se regăsesc 

în Anexa 5) 

- O bază de date cu publicistică românească de sociologie, care face accesibile publicului larg 

titlurile relevante din publicistica sociologică românească din perioada 1900-2015. Informația 

este structurată în două baze de date (cărți și studii/articole) disponibile la 

http://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/. Sunt cuprinse 5477 de cărți și 24018 

studii, dintre acestea 592, respectiv 3268 aparținând perioadei 2011-2015. Proiectul este unul 

continuu, iar bazele de date sunt periodic actualizate și completate. Pasul următor este acela de a 

include și anul 2016 în perioada prezentată. Coordonator proiect: Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir; 

- O bază de date cu cercetările legate de calitatea vieţii.   

 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii susţine o serie de publicaţii în domeniile sale de activitate:  

 Calitatea vieții. Revistă de politici sociale – indexată în  CEEOL, Google Scholar, Index 

Copernicus,  Public Affairs Information Service (PAIS), SCOPUS,  Sociological Abstracts,  

Ulrichsweb, calificativ B+ CNCSIS. Apare tipărită şi este disponibilă online la revistacalitateavietii.ro/ 

Editura Academiei Române: 4 numere/an 

 Sociologie românească, în colaborare cu Asociația Română de Sociologie și Universitatea 

Oradea: este indexată indexată CEEOL, PROQUEST, EBSCO, SocINDEX, Ulrichsweb, Index 

Copernicus; GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe), calificativ B+ CNCSIS; 4 

numere/ an 

 Revista online Inovatia Socială (RoIS): Revista online Inovația Socială a fost lansată în 2009 

de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română. Inițial, a fost organizată 

ca o platformă de interacțiune sociologică asupra problemelor critice ale societății. În 2016, 

Revista online Inovația Socială se redirecționează către promovarea cercetării științifice, 

prezentând rezultate științifice complexe prin texte scurte scrise în moduri accesibile pentru 

publicul larg. În 2018, RoIS a lansat un nou produs de popularizare a rezultatelor științifice 

din științele sociale: animația video. În cei 9 ani de existență, RoIS a publicat 155 de articole. 

În octombrie 2018, cel mai mare număr de vizualizări pentru un articol se situa la nivelul 1851 

(Ilie, Simona (2017). Self-employment as failure on the labour market, Revista online Inovația 

Socială, 9(1)); În perioada 2016-2018, numărul mediu de vizualizări a fost de 469 

vizualizări/articol. 

 România Socială (RS) este o platformă de discuții, dezbateri, opinii, ce are ca obiectiv 

coagularea preocupărilor specialiștilor din științele sociale și umane asupra problemele 

actuale ale societății românești. Publică articole scurte ca dimensiune (2-3 pagini), invitând 

http://www.biblioecadesociologie.ro/
http://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/
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cititorii să reflecteze și dezbată opiniile autorilor. De la înființarea sa, în 2016, platforma a 

publicat un număr total de 219 articole. (detalii despre activitatea legată de acest proiect 

instituţional ICCV se regăsesc în Anexa 6) 

5. Rezultate cercetării desfăşurate în anul 2018 

(detalii în tabelul centralizator din Anexa 2) 

În anul 2018, cercetătorii ICCV au publicat 49 de articole în reviste de specialitate, dintre care:  

 2 articole în reviste cotate ISI în străinătate (acestora li se adaugă 1 recenzie) 

 1 articol în ISI Proceedings 

 28 de articole în reviste BDI şi B+ (acestora li se adaugă 1 prezentare de evenimente ştiinţifice) 

 2 articole în reviste din străinătate indexate în baze de date internaţionale 

 16 articole în alte tipuri de reviste din România  

 

Au fost, de asemenea, publicate 9 cărţi, dintre care: 

 2 publicate la Editura Academiei Române 

 7 publicate la alte edituri din ţară. 

 

Cercetătorii ICCV au contribuit, în calitate de autori unici sau co-autori, la redactarea a 34 de capitole 

de carte, dintre care: 

 23 capitole publicate în Editura Academiei Române 

 7 capitole publicate în alte edituri din România (acestora li se adaugă 5 capitole în volumele 

unor conferințe) 

 

Pe parcursul anului 2018, cercetătorii ICCV au contribuit la elaborarea a 35 de rapoarte de interes 

public. 

 

În 2018, publicaţiile cercetătoriilor ICCV au fost citate de 156 de ori în publicaţii cotate ISI şi de 258 

de ori în publicaţii non-ISI. 
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Tabelul 2. Teme de cercetare incluse în programul Instututului de Cercetare a Calităţii Vieţii (2018) 

 

cod 

progra

m / 

temă 

cod direcţie 

prioritară 

AcR 

teme / programe 
 

coordonatori 

  6.13. Calitatea vieţii şi evaluarea politicilor sociale 

Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, m.c.AR.,  

Dr. Sorin Cace, CS I 

Prof. univ. dr. Ioan Mărginean 

1 6.11 Istoria socială a României 1918-2018 
Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, CS I 

Dr. Iulian Stănescu, CS II 

2 6.13 Calitatea vieţii in România în context european 
Prof. univ. dr. Ioan Mărginean, CS I;  

Dr. Iuliana Precupeţu, CS I 

3 6.13 Nivel de trai şi calitatea vieţii Dr. Iulian Stănescu, CS II 

4 6.13 
Un deceniu de dezvoltare socială a României în cadrul UE: dinamica dezvoltări comunităţilor, locuire, stare 

economică a populaţiei 
Dr. Mariana Stanciu, CS I 

5 6.13 Politici de asistenţă socială pentru vârstnici în contextul justiţiei sociale: analiză comparativă Prof. univ. dr. Elena Zamfir, CS I 

6 6.13 Politici de incluziune socială Dr. Sorin Cace, CS I 

7 6.13 Serviciile sociale în România. Stare de fapt şi provocări Dr. Manuela Stănculescu, CS I 

8 6.13 
Calitatea societăţii: valori sociale şi redistribuire sub impactul migraţiei internaţionale în România 

contemporană 
Dr. Bogdan Voicu, CS I 

9 6.13 Ocuparea în România. Oportunităţi, vulnerabilitate şi inegalitate Dr. Ana Maria Preoteasa, CS II 

10 6.19 Îmbătrânirea populaţiei: o problemă demografică cu implicaţii sociale 
Dr. Sorin Cace, CS I  

 

11 6.21 Enciclopedia calităţii vieţii 
Prof. univ. dr. Ioan Mărginean, CS I;  

Dr. Iuliana Precupeţu, CS I 

  Programe editoriale – revistele Institutului  

1 6.22 

Revista Calitatea Vieţii, revistă de politici sociale, indexată în PROQUEST - Sociological Abstracts, Public 

Affairs Information Service (PAIS), Index Copernicus, CEEOL, calificativ B+ CNCSIS. publicată în patru 

numere anual. Apare tipărită şi este disponibilă online la revistacalitateavietii.ro/ 

Prof. univ. dr. Ioan Mărginean, CS I  

Dr. Sorin Cace, CS I  

Dr. Marian Vasile, CS III 

2 6.22 Revista Inovaţie Socială, publicaţie online la: http://inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/index Dr. Alexandra Gheondea, CSIII 

3 6.22 Plaforma România Socială, publicaţie online la: http://romaniasociala.ro/ Prof. univ. doctor Cătălin Zamfir 

  
Revista Sociologie Românească, indexată CEEOL, PROQUEST, EBSCO, SocINDEX, ULRICHSWEB, 

Index Copernicus; GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe), calificativ B+ CNCSIS 

Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir 

Dr. Simona Stănescu, CSII 
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6. Realizări excelente ale ICCV în anul 2018 (cca. 3 realizări) 

 

Realizări excelente 1 

În toamna anului 2018, un colectiv consistent de cercetări ai ICCV a finalizat, sub coordonarea prof. 

univ. dr. Cătălin Zamfir o lucrare de sinteză, dedicată istoriei sociale a României ultimilor 100 de ani. 

Volumul, în curs de publicare, va apărea în luna noiembrie. Referințele complete ale volumului se 

regăsesc mai jos. 

Zamfir, Cătălin (Coord.). Ionuț Anghel, Dan Banciu, Sorin Cace, Alin Casapu, Alexandra Deliu, 

Mircea Dumitrana, Mihai Dumitru, Sebastian Fitzek, Monica Marin, Adina Mihăilescu, Flavius 

Mihalache, Vasile Morar, Ana Maria Preoteasa, Mihnea Preotesi, Viorica Rotaru, Mona Simu, 

Mariana Stanciu, Iulian Stănescu, Simona Stănescu, Monica Șerban, Mălina Voicu, Laurențiu Tănase, 

Sebastian Țoc, Elena Zamfir (autori). (2018). Istoria socială a României 1918-2018. București: Editura 

Academiei Române;  

 

Realizări excelente 2 

Printre realizările de excepţie se numără pregătirea volumului coordonat de Ioan Mărginean și Iuliana 

Precupețu, Enciclopedia Calității Vieții în România. Volumul este în curs de publicare la Editura 

Academiei Române. Referințele sale compelte pot fi consultate mai jos.  

 

Mărginean, Ioan și Iuliana Precupețu (coord.). Ioan Mărginean; Iuliana Precupeţu; Alin Casapu; 

Alexandra Deliu; Flavius Mihalache; Adina Mihăilescu; Adriana Neguţ; Claudia Petrescu; Cosmina Pop; 

Raluca Popescu; Mona Simu; Mariana Stanciu; Laura Tufă; Marian Vasile; Elena Zamfir (autori) (2018) 

Enciclopedia Calității Vieții în România. București: Editura Academiei Române 

 

Realizări excelente 3 

În 14 noiembrie 2018, Institutul de Cercetare a Calității Vieții pregătește prganizarea conferinței dedicate 

aniversării Centenarului Marii Uniri ROMÂNIA SOCIALĂ 1918 – 2018. Contribuții ale ICCV la 

cunoașterea societății românești. Conceput pentru a se desfășura pe durata unei jumătăți de zi, 

evenimentul propune prezentări ale celor mai relevante producţii ştiinţifice recente ale ICCV, oferind un 

spaţiu de reflecţie asupra unor teme de cercetare fundamentale din perspectiva celor 100 de ani de istorie 

socială a românilor în Statul Național. Totodată, celebrarea Centenarului inaugurează, pentru Institutul 

de Cercetare a Calităţii Vieţii, seria manifestărilor ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 30 de ani de la 

înființare. Evenimentul implemetează un nou concept de difuzare a producției științifice a ICCV, 

dorindu-se primul dintr-un șir de conferințe scurte al căror scop este promovarea imaginii ICCV prin 

transmiterea periodică spre factorii de decizie, presă și mediul academic de informație actualizată despre 

producțiile științifice cele mai recente ale Institutului.  

 

Realizări excelente 4 

În 2018, cercetătorul ICCV Filip Alexandrescu a publicat două articole în zone roșie a jurnalelor cu 

factor de impact ridicat (Land Use Policy (IF 2017 = 3,194).  

Cercetătoarea Monica Marin a obținut, în 2017, Premiul” Dimitrie Gusti” al Academiei Române, 

pentru lucrarea” Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România”, Iași, Editura Lumen 

(datorită decalajelor între calendarului acordării premiilor Academiei Române și calendarul raportării 

anuale, deși decernat în 2017, premiul nu a fost raportat în anul calendaristic trecut.) 
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7. Premii internaţionale/naţionale, ale Academiei Române, obţinute de cercetători 

(autori, lucrări premiate) 

 

În 2017, Monica Marin (CSII, ICCV) a primit premiul "Dimitrie Gusti" al Academiei Române, pentru 

lucrarea „Absorbția fondurilor europene pentru comunele din România: rolul capacității administrative”, 

publicată în anul 2015, la Editura Lumen, Iași (datorită decalajelor între calendarului acordării premiilor 

Academiei Române și calendarul raportării anuale, deși decernat în 2017, premiul nu a fost raportat în 

anul calendaristic trecut. 

 

În 2018, ca recunoaștere la contribuția în domeniul științelor sociale, prof. Univ. Dr. Cătălin Zamfir, 

director ICCV a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Petroșani.  

 

În 2018, 1 cercetător ICCV a fost premiat în cadrul competiției UEFISCDI pentru publicarea unui articol 

într-o revistă ISI din străinătate cu un factor ridicat de impact (zona roșie) (detalii se regăsesc mai jos). 

 

Gheondea-Eladi, Alexandra (2017) premiu pentru cercetare ştiinţifică (articole), Competitia 

PRECISI2018 pentru articolul „Health Research Ethics: Between Ethics Codes and Culture” (2017) 

acordat de UEFISCDI (zona roşie). 

8. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în cadrul proiectelor (cu 

menţionarea numărului proiectului şi a partenerilor); vizitatori din străinătate 

(specificări/detalii asupra cooperărilor naţionale şi internaţionale se regăsesc în Anexa 4) 

 

În 2018, au continuat eforturile de extindere a relațiilor și rețelelor de cooperare internă și internațională, 

în special prin: creșterea participării în asociații profesionale, dezvoltarea de colaborări în cadrul 

proiectelor. Nu au fost semnate noi protocoale de colaborare interne sau internaționale. 

 

La nivel internaţional: 

 cercetătorii ICCV întrunesc 29 de participări în 21 de asociații profesionale internaționale (detalii 

se regăsesc în Anexa 4);  

 7 cercetători ICCV sunt membri ai comitetelor de management pentru 5 proiecte europene COST 

(detalii se regăsesc în Anexa 4); 

 un proiect internaţional (cu o echipă din Belarus) se derulează prin schimburile interacademice 

ale Academiei Române (detalii se regăsesc în Anexa 4);  

 ICCV a continuat colaborarea cu instituții similare din străinătate în cadrul celor 5 protocoale 

semnate în anii internaționali (detalii se regăsesc în Anexa 4); 

 Institutul de Cercetare a Calității Vieții colaborează cu Universitatea din Shefield pentru 

elaborarea unui propuneri de proiect Horizon 2020 (detalii se regăsesc în Anexa 4) 

 

La nivel naţional: 

 cercetătorii ICCV participă în 8 asociații profesionale din diversele domenii de specializare (cele 

mai multe, în domeniul sociologiei) (detalii se regăsesc în Anexa 4); 

 și pe parcursul anului 2018, cercetători afiliați altor instituții de cercetare și învățământ superior 

din România (ULBS, UBB, UB) colaborează cu ICCV prin proiecte derulate în cadrul Institutului 

(detalii se regăsesc în Anexa 4); 

 în 2018, ICCV a continuat colaborarea cu 5 organizații din România, în cadrul unor protocoale 

naționale (detalii se regăsesc în Anexa 4) 
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 în tradiția ICCV, în 2018, au fost continuare relațiile de colaborare cu autorități publice centrale 

și locale, precum și cu organizații internaționale, prin participarea cercetătorilor ICCV la rapoarte 

de interes public, oferirea de consultanță, participarea la evenimente organizate de aceste instituții 

(detalii asupra colaborării prin elaborarea de rapoarte se regăsesc în secţiunea Rapoarte de interes 

public din Anexa 2). 

 

În 2018, 4 cercetători din străinătate au vizitat Institutul (detalii se regăsesc în Anexa 4); 

9. Conferinţe(simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate de ICCV, participări 

ale cercetătorilor în comitete ştiinţifice sau cu lucrări la conferinţe internaţionale şi 

naţionale 

Pe parcursul anului 2018, cercetătorii ICCV au realizat 88 de prezentări la conferinţe naţionale şi 

internaţionale desfăşurate în România sau în străinătate (14 prezentări la conferinţe internaţionale în 

străinătate, 65 de prezentări la conferinţe internaţionale din România şi 8 prezentări la conferinţe 

naţionale) (detalii sunt prezentate în Anexa 3). 

 

În 14 noiembrie 2018, Institutul de Cercetare a Calității Vieții organizează conferința dedicată aniversării 

Centenarului Marii Uniri ROMÂNIA SOCIALĂ 1918 – 2018. Contribuții ale ICCV la cunoașterea 

societății românești. Conceput pentru a acomoda aproximativ 40 de participanți, evenimentul va avea 

loc la sediul ICCV, Casa Academiei Române, București. 

 

În 2018, cercetătorii ICCV au participat la organizarea a două conferințe în calitate de membri în 

comitetele științifice sau de organizare. Au fost organizate și/sau moderate 10 secțiuni în conferințe 

internaționale (detalii sunt prezentate în Anexa 3).  

 

Începând cu 2012, ICCV organizează o serie de dezbateri interne. În 2018, numărul evenimentelor a 

depășit 80 (în cursul anului au fost organizate 12 astfel de dezbateri) (detalii sunt prezentate în Anexa 3).  

10. Granturi/proiecte câştigate în competiţii naţionale/europene– (titlul, director 

grant/proiect, organismul finanțator, durata grantului/proiectului, valoarea totală 

/valoarea pentru anul 2018). 

 

1. Proiectul Remiterea osmozei. schimbarea valorilor sociale in tara de origine datorita emigrarii 

(REMOSM), coordonator proiect Bogdan Voicu, finanţator UEFISCDI, durata proiectului: 

12.07.2017-31.12.2019, valoarea totală a proiectului: 848.532 lei; valoarea proiectului pentru 2018:  

382.070 lei 

2. Proiectul Adaptarea la schimbarile climatice din perspectiva justitiei ecologice: cazul comunitatilor 

de romi din Romania (CATHARTIC), coordonator proiect Filip Alexandrescu, finanţator 

UEFISCDI, durata proiectului: 02.05.2018-28.04.2020, valoarea totală a proiectului: 547.592 lei; 

valoarea proiectului pentru 2018:  153.326 lei 

3. Proiectul Cercetare privind integrarea refugiatilor in Romania, coordonator proiect Bogdan Voicu, 

finanţator CONSILIUL NATIONAL ROMAN PENTRU REFUGIATI, durata proiectului: 

08.05.2018-31.10.2018, valoarea totală a proiectului: 54.998 lei; valoarea proiectului pentru 2018:  

54.998 lei 

4. Proiectul Calitatea vietii persoanelor varstnice dependente in Romania, coordonator proiect Simona 

Stănescu, finanţator MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE-Institutul National de 
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Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, durata proiectului: 28.09.2018-

19.07.2019, valoarea totală a proiectului: 142.000lei; valoarea proiectului pentru 2018:  52.000 lei 

 

Granturi individuale obținute/derulate de cercetătorii ICCV în 2018 

 

Lipan, Ștefan: Obtinerea unei burse de post-doctorat pe o perioada de 3 ani în cadrul proiectului 

MiTSoPro, finantat de Uniunea Europeana printr-un grant ERC, la Université de Liège, Belgia: 

http://labos.ulg.ac.be/socialprotection/about/ 

 

Tudor, Ciprian: grantului Erste Stiftung Patterns Lectures: „Roma in Contemporary Film and Theater: 

Between Archetypes and Avant-gardes.” (2016 – 2018) 

 

11. Alte rezultate 

În 2018, cercetătorii ICCV au fost implicați în depunerea a 9 aplicații pentru proiecte finanțate din fonduri 

naționale și internaționale. Propunerile de proiecte sunt variate, de la situații în care ICCV este unicul 

aplicant, până la consorții internaționale largi.  

 

În 2018, cercetătorii ICCV au sprijinit procesul de difuzare a rezultatelor cercetării prin: 

 participarea în redacţiile/comitetele editoriale ale publicaţiilor ICCV/publicaţiilor în care ICCV este 

partener (Calitatea Vieţii; Inovaţie Socială; Sociologie Românească; România Socială; Inovația 

Socială) 

 participarea în redacţiile/comitetele editoriale ale altor 11 reviste româneşti sau din străinătate: The 

DiscourseNet Collaborative Working Paper Series (DN CWPS); Revista Română de Sociologie; 

Romanian Journal of Sociological Studies; Urban Research and Practice, Revista de Cercetare şi 

Intervenţie Socială, Jurnalul Practicilor Pozitive Comunitare; International Journal of Aesthetics and 

Philosophy of Art; European Journal of Multidisciplinary Studies; European Journal of 

Interdisciplinary Studies; European Journal of Social Sciences Education and Research, Journal of 

Social Research and Policy, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Social 

Change Review  

 evaluarea de articole propuse pentru publicare în reviste româneşti (8 reviste) (Calitatea Vieții, 

Sociologie Românească, sITA – studies in History and Theory of Architecture; Jurnalului Practicilor 

Pozitive Comunitare, Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială; International Journal of Aesthetics 

and Philosophy of Art; Journal of Social Researh and Policy; Social Change Review) sau din 

străinătate (17 reviste) (East European Politics and Societies; Journal of Urban Affairs; Child 

Indicators Research; Group Decision and Negotiation; Current Sociology; International Sociology; 

European Societies; Journal of Pedagogy; Voluntas; Social Indicators Research; Journal of Ethnic 

and Migration Studies; Ethnic and Racial Studies; Sage Open; Sociologický Časopis/Czech 

Sociological Review; International Migration Review; Economic Systems; Transnational Social 

Review) 

 

În 2018, cercetătorii ICCV au participat la procese de evaluare pentru UEFISCDI (programul TE); 

EACEA (programul "Civil society cooperation in the field of Education and Training and Youth" , "Lot 

1: Education and Training”); Comisia Europeană (DG RTD Unit; H2020 competition) 

 

De asemenea, în 2018, câţiva dintre cercetătorii ICCV au fost invitaţi să participe în organisme 

decizionale româneşti (e.g. Comisia de ştiinţe sociale CNATDCU) sau în internaţionale (e.g. Eurofound: 

http://labos.ulg.ac.be/socialprotection/about/
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Member of the Advisory board on Quality of Life; membru al Comitetului Ştiinţific al Reţelei de 

Cercetare Sociologia migraţiei (RN 35) din cadrul European Sociological Association (ESA)). 

 

Ca recunoaștere a activității de cercetare pe care o desfășoară, în 2018, mai mulți cercetători ICCV au 

fost invitați să participe în calitate de vorbitori, keynote speaker sau lectori în evenimente științifice 

prestigioase din țară sau din străinătate (e.g. Simona Stănescu, keynote speaker în cadrul conferinței 

națională cu participare internațională „Devianță și criminalitate. evoluție, tendințe și perspective” 

„DECRET - Ediția 4/2018”, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 22-23 noiembrie 2018; Bogdan 

Voicu, keynote speaker în cadrul The 5th International Conference of the Romanian Sociologists Society 

”Living in a Liquid Society”. Timișoara: West University of Timșoara, Romania, 14-15 September 2018; 

Ciprian Tudor invitație a Henry W. Grady College of Journalism and Mass Communication, University 

of Georgia de participare la Masa rotunda The film as a socio-cultural radiography of Romania, Chicago, 

SUA, 21 aprilie 2018; Monica Șerban susținerea cursului Seasonal migration and rural development 

(împreună cu Yoan Molinero Gerbeau), în cadrul Labour Migration Academy, organizată de ITC-ILO, 

18-22 iunie, Panama). 

 

În tradiția Institutului, și în 2018, cercetătorii ICCV au fost activ implicați în oferirea de consultanță către 

autorități publice (centrale/locale), organisme internaționale sau diverse instituții publice sau private. 

Dintre instituțiile cu care ICCV a colaborat în acest mod în 2018, amintim: Secretariatul General al 

Guvernului; Parlamentul României; Administrația Prezidențială; Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor; Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Azil şi Integrare; Agenția Națională a 

Penitenciarelor din România; ANPDCEFP;  Ordinul Arhitecților din România; Banca Mondială. 

 

Ca în fiecare an, în 2018, cercetătorii ICCV au fost activi în diseminarea rezultatelor cercetării științifice 

către publicul larg, prin participări la emisiuni radio sau TV, prin publicarea de articole în presa scrisă 

sau prin participarea la serii de publicații de popularizare (e.g. Bogdan Voicu – articole în revista Sinteza 

și Dilema Veche, precum și în seria Facts & Figures. Starea Națiunii (SNSPA), publicarea de 

videoclipuri pe canalul youtube al Grupului Românesc pentru Studiul Valorilor Sociale; Iulian Stănescu 

– intervenții în emisiuni radio sau TV la Antena 1, Antena 3, ProTV, Realitatea TV, TVR, Radio România; 

Sebastian Țoc – editoriale pentru ziarul Adevărul; Mihnea Preotesi – intervenţii în emisiuni radio sau TV 

la ProTV, Digi 24, Realitatea TV, Antena Satelor, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural). 

 

12. Concluzii şi propuneri 

În 2018, cercetătorii ICCV și-au îndeplinit integral sarcinile prevăzute în cadrul planului de cercetare al 

Institutului.  

Angajații ICCV au desfășurat activități de formare a tinerilor cercetători în cadrul a 3 școli doctorale, în 

care activează coordonatorii săi de doctorat (SCOSAAR, Academia Română, Școala doctorală asociată 

FSAS, UB și Școala doctorală asociată FS, UB). În total, 39 de doctoranzi beneficiază de îndrumarea 

unui coordonator angajat al ICCV. Instituțional activitatea de formare a tinerilor cercetători se 

concentrează în cadrul SCOSAAR, unde sunt încadrați, în 2018, în total, 30 de doctoranzi, sub 

îndrumarea a 5 coordonatori (4 dintre ei angajați ICCV).  

Cercetătorii ICCV sunt implicați activ în sprijinirea doctoranzilor în domeniile lor de specializare: pe 

parcursul anului 2018, angajații ICCV au făcut parte din 16 comisii de îndrumare sau susținere a tezelor 

de doctorat din 6 universități din țară.  

Insuficiența fondurilor pentru cercetare nu permite dezvoltarea unor programe mari de mentorat (la nivel 

doctoral sau post-doctoral). Există, totuși, în 2018, un doctorand și un post-doctorand care beneficiază 
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de mentorat din partea unor angajați ICCV (ambele activități se derulează în cadrul unor proiecte 

finanțate pe bază de competiție de către UEFISCDI). 

Preocuparea pentru formarea tinerilor și dezvoltarea unor cariere de succes în mediul academic se reflectă 

și în efortul constant de diseminare a informațiilor despre criteriile de promovare, strategiilor de publicare 

etc. dinspre cercetătorii experimentați către cercetătorii tineri. ICCV organizează în 2018 o serie de 4 

seminarii dedicate discutării criteriilor de promovare. O atenție specială este acordată aspectelor legate 

de etică în cercetare (2 dintre dezbaterile interne organizate de ICCV în 2018 au fost dedicate acestui 

subiect). 

Infrastructura (fizică) de cercetare, în condiții de resurse financiare limitate, nu a fost îmbunătățită anul 

acesta. Eforturile cercetătorilor au condus însă la îmbunătățirea resurselor pe care ICCV le oferă 

comunității sociologice din România: biblioteca virtuală de sociologie, baza publicistică sociologică 

românească, revistele Calitatea Vieţii, Sociologie Românească, Inovaţie Socială şi platforma România 

Socială. 

Numărul publicații se menține, în 2018, la nivelul anilor anteriori. În 2018, cercetătorii Institutului au 

elaborat două lucrări de mari dimensiuni, ambele publicate în Editura Academiei Române: Istoria socială 

a României: 1918-2018 (coordonator Cătălin Zamfir) și Enciclopedia Calității Vieții în România 

(coordonatori Ioan Mărginean și Iuliana Precupețu).  

Insuficiența fondurilor creează însă mari dificultăți în lansarea unor programe de cercetare de amploare 

de interes național.  

În 2018, participările la evenimente științifice se mențin în parametrii anilor anteriori. Lipsa fondurilor 

și a flexibilității finanțării cercetării în România pare însă să afecteze mai ales implicarea cercetărilor în 

evenimente desfășurate la nivel internațional, în afara țării, și posibilitatea de a organiza conferințe. 

Neparticiparea la evenimente științifice de dimensiuni mari, prestigioase (e.g. conferințele ESA, ESRA, 

IMISCOE) din cauza lipsei fondurilor are un efect negativ de durată asupra capacității cercetătorilor din 

România de a se integra în rețele de lucru internaționale. Aceeași lipsă a fondurilor nu permite 

organizarea de evenimente științifice mari, la nivel internațional. Prin eforturi proprii, ICCV organizează 

în 2018 o singură conferință, în 14 noiembrie 2018. Lipsa resurselor pentru modernizarea spațiului 

afectează, de asemenea, negativ capacitatea de implicare în organizare de evenimente la nivel 

internațional. 

Cu toate acestea, cercetătorii ICCV încearcă să rămână constanți în încercările de conectare la mediul 

internațional. În 2018, se înregistrau 29 de parcipări în asociații profesionale, iar numărul participărilor 

în acțiuni de tip networking la nivel european (COST) a urcat la 7.  

Anul acesta ICCV derulează patru proiecte de cercetare cu fonduri extrabugetare, 2 dintre ele finanțate 

prin competiție de UEFISCDI. Ca în fiecare an, la nivel individual (granturi individuale) sau la nivelul 

Institutului, participarea la competiții (interne sau internaționale) pentru fonduri externe este una dintre 

preocupările majore ale cercetărilor.  
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