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I. Evoluția carierei academice   

 

 

Activitatea profesională mi-am început-o în anul 1994 odată cu absolvirea licelui 

pedagogic „Elena Cuza” din București. Formarea profesională de dascăl încă de pe băncile 

liceului, solidul bagaj teoretic și practic acumulat în timpul celor cinci ani de studiu preuniversitar 

precum și cei aproape șase ani petrecuți la catedră ca învățător mi-au modelat interesul pentru 

analiza fundamentată științific a realității. Sociologia ca știință „nomotetică” care urmărește „să 

descopere <<legi>> atât în înțelesul de relații cantitative relativ constante, și care se pot exprima 

prin funcții matematice, cât și în înțelesul de fapte generale sau de relații ordinale, de analize 

structurale” (Piaget, 1972, p. 13) a răspuns cel mai bine acestui interes personal de cunoaștere și 

dezvoltare.  

Din anul 1999 sunt absolventă de studii superioare în domeniul sociologiei în cadrul 

Universității București și am obținut titlul de doctor în sociologie în cadrul aceleași universități. 

Susținerea tezei de doctorat în domeniul sociologiei cu titlul „Statul bunăstării între supraviețuire, 

reformă și integrare europeană” (coordonator Prof. Univ. Dr. Ioan Mărginean) a fost organizată 

în data de nouă decembrie 2011 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, 

Universitatea din București. Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 

Direcția Generală Învățământ Superior, Direcția Strategii de Finanțare Instituțională nr. 3818 

privind atribuirea titlului de doctor în domeniul speificat și, după caz, cu distincția menționată, 

urmare a validării tezei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNADTCU), reunit în data de 30.03.2012 a fost emis 

în data de 26 aprilie 20121.   

 În martie 2000 am fost angajată ca asistent de cercetare în Institutul de Cercetare a 

Calității Vieții (ICCV), din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. 

Kirițescu” (INCE), Academia Română. Ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și în 

urma organizării concursurilor pe post, am fost promovată ca: cercetător științific în anul 2003, ca 

cercetător științific III în anul 2008, ca cercetător științific II în anul 2014 și ca cercetător științific 

                                                 
1http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/05/Lista-persoanelor-carora-li-se-acorda-titlul-stiintific-de-

DOCTOR.pdf 

http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/05/Lista-persoanelor-carora-li-se-acorda-titlul-stiintific-de-DOCTOR.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/05/Lista-persoanelor-carora-li-se-acorda-titlul-stiintific-de-DOCTOR.pdf
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I în anul 2018. La data de 1 martie 2020 am împlinit 20 ani de vechime în cercetare științifică și 

în profilul postului de cercetare, timp în care am făcut parte din numeroase echipe 

interdisciplinare de cercetare (inter)naționale. Printre responsabilităţile profesionale alocate 

postului de cercetător științific s-au numărat: participarea și coordonarea echipelor 

multidisciplinare și pluridisciplinare de cercetători științifici, contribuție la elaborarea 

instrumentelor de cercetare cantitativă și calitativă, instructajul operatorilor de teren și menținerea 

legăturii cu aceștia pe parcursul desfășurării cercetărilor de teren, participarea la realizarea 

efectivă a cercetărilor de teren, prelucrări statistice ale datelor colectate din teren, contribuție la 

elaborarea rapoartelor de cercetare științifică de progres și finale, participare la sesiunile de 

diseminare a rezultatelor științifice obținute prin prezentări în cadrul unor conferințe 

(inter)naționale organizate în țară și în străinătate, menținerea legăturii cu beneficiarii proiectelor 

de cercetare științifică și alte activități specifice de continuare a diseminării rezultatelor științifice 

obținute și după finalizarea proiectelor de cercetare.  

Rezultatele de cercetare științifică obținute de-a lungul anilor au fost diseminate atât prin 

publicații (volume de autor unic și de coautor, volume coordonate și cocoordonate, capitole în 

cărți publicate în țară și în străinătate și articole științifice publicate atât în reviste din țară cât și 

din străinătate) cât și prin lucrări științifice prezentate în cadrul conferințelor internaționale 

organizate în țară și în străinătate, dar și în cadrul conferințelor naționale organizate în țară. 

Conform art. 9 (1), cap II Teza de abilitare, dosarul de abilitare și componența comisiei de 

abilitare din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării 5529/ 20202, acestea sunt detaliate în 

documentele din dosarul candidatului la titlul de abilitare aferent prezentei teze de abilitare în 

domeniul sociologie.  

Apreciez că în întreaga mea activitatea de cercetare științifică diin cadrul ICCV am 

contribuit la consolidarea unor direcții de cercetare semnificative pentru domeniul sociologiei din 

România. Printre acestea menționez: politica socială comparată la nivel european, dezvoltarea 

socială, studiul impactului social al aderării României la Uniunea Europeană asupra statului 

bunăstării românesc, transformările sociale post-comuniste, situația socială a diferitelor grupuri 

                                                 
2 Ordinul nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de 

abilitare, acordarea titlului de doctor precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de 

calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, 

metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, Monitorul Oficial, 

partea I, nr. 783 din 27 august 2020 
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vulnerabile, publicistica sociologică românească după anul 1900, economia socială și sociologia 

urbană.  

Aceste contribuții științifice se înscriu în sfera generală specifică pentru analiza politicilor 

sociale, direcție de cercetară prioritară în ICCV unde îmi desfășor activitatea știinifică începând 

cu anul 2000. După cum am precizat mai sus, această direcție de cercetare include teme de 

cercetare științifică precum statul bunăstării, asistența socială (beneficiile și serviciile sociale), 

aspectele sociale din procesul complex al aderării la Uniunuea Europeană, negocierea acquis-ului 

comunitar în domeniul social de către România, modelul social european, UE-28, construcția 

instituțională și cadrul legislativ din domeniul social. Analizele comparative au vizat: statele 

bunăstării din aceste țări (Haibach și alții 2001, Vonica Răduțiu și alții 2004, Stănescu 2006, 

Cerami, Stănescu 2009, Stănescu 2013a, Stănescu 2014, Voicu, Stănescu 2019, Voicu, Stănescu 

2020), construcția instituțională din domeniul social (Stănescu 2013a, Stănescu 2014), acordarea 

beneficiilor sociale (pentru familie, pentru venitul minim garantat) (Ilie, Vonica-Răduțiu, 2004, 

Stănescu și alții 2012, Stănescu 2013a, Stănescu, Nemțanu 2015a) și a ajutorului de șomaj 

(Stănescu, 2015a). Din punct de vedere demografic, am fost preocupată de dinamica populației 

de-a lungul timpului (Stănescu 2015b), de schimbarea statutului marital (Stănescu 2015c), de 

liberalizarea avorturilor (Stănescu, Nemțanu 2015b), provocările demografice (Stănescu, 2018) și 

calitatea vieții persoanelor vârstnice (Stănescu 2018, Stănescu și alții, 2018, Stănescu și alții, 

2019).  

În ceea ce privește analiza situației sociale a grupurilor vulnerabile, cercetările mele s-au 

axat de-a lungul timpului pe identificarea grupurilor vulnerabile așa cum sunt ele reflectate în 

reglementările programelor politice (Stănescu 2013a), pe cetățenii români aparținând minorității 

rome (Cace și alții 2010, Stănescu 2011, Bălan și alții 2013, Cojocaru și alții 2013, Stănescu și 

alții 2013b, Vasile și alții 2013, Ionescu, Stănescu 2014), pe persoanele cu dizabilități (Stănescu 

și alții 2013e), pe tinerii vulnerabili (Bălan, Stănescu 2018), pe tinerii instituționalizați care 

părăsesc sistemul de protecție a copilului (Stănescu și alții 2013d), pe beneficiarii de venit minim 

garantat (Ilie, Vonica-Răduțiu 2004, Stănescu și alții 2013c, Arpinte și alții 2020), pe migranți 

(Bălan, Vasile, Stănescu 2013), pe familie (Bălan, Stănescu 2014, Stănescu 2015, Stănescu, 

Nemțanu 2015a, Arpinte și alții 2020) și pe persoanele private de libertate (Stănescu 2019, 

Stănescu 2020).  
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 În ceea ce privește analiza publicisticii sociologice românești după anul 1990, proiectul 

de culegere a datelor la nivel național s-a desfășurat începând cu anul 2006 sub coordonarea 

Academicianului Cătălin Zamfir. În partenerat cu toate departamentele de sociologie și de 

asistență socială din țară, au fost identificate atât publicațiile (volumele, capitolele și articolele) 

scrise de sociologi români din țară și din străinătate, cât și revistele sociologice românești. 

Rezultatele colectate la nivel național au fost publicate într-un articol publicat în revista 

Sociologie Românească (Zamfir și alții 2010) și în cadrul a douî volume (Zamfir, Filipescu și alții 

2015, 2016). Bazele de date obținute în cadrul proiectului sunt disponibile online pentru toți cei 

interesați la adresa de Internet https://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/. 

Actualizarea continuă a acestei baze de date este o preocupare constantă a echipei de cercetare 

din ICCV și reprezintă unul dintre principalele programe instituționale care le coordonez 

începând cu anul 2018. Apreciez că rezultatele acestui proiect contribuie nemijlocit la coagularea 

preocupărilor științifice comune pentru consolidarea comunității sociologice românești atât pe 

plan național cât și internațional.  

În ceea ce privește domeniul economiei sociale, am avut oportunitatea de a coordona 

primul studiu privind economia socială din România într-un proiect al cărui beneficiar a fost 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS, 2011). Am coordonat o echipă de 

cercetare internațională multidisciplinară. Interesul meu de cercetare științifică pentru acest 

domeniu a continuat prin analiza reglementărilor juridice internaționale și a celor naționale cu 

impact direct asupra domeniului economiei sociale, inclusiv clasificarea entităților de economie 

socială din țară (MMFPS, 2011), propuneri științifice pentru definirea domeniului economiei 

sociale în lipsa unei definiții unanim acceptate la nivel internațional (MMFPS, 2011, Stănescu și 

altii 2012), analiza construcției instituționale a principalilor actori instituționali relevanți atât la 

nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național (MMFPS, 2011, Stănescu și alții 2012, Stănescu 

și alții 2013a), și cartografierea publicațiilor din România pe tema economiei sociale (Stănescu 

2013c). Un alt subiect care m-a interesat de-a lungul timpului a fost identificarea rolului pe care 

economia socială îl are în procesul de incluziune socială a grupurilor și comunităților vulnerabile 

(Stănescu, Cace 2011, Cace, Stănescu 2013, Stănescu, Cace, Alexandrescu 2013, Stănescu și alții 

2013b, 2013c, 2013d, 2013e).  

În perioada recentă marcată de pandemie, am făcut parte din două colective de cercetare 

științfică care au analizat impactul social al pandemiei COVID-19. Personal, am fost preocupată 

https://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/
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de analizarea configurației diferitelor elemente ale statului bunăstării în contextul măsurilor 

publice sanitare, economice și sociale adoptate de statele lumii pentru gestionarea pandemiei 

COVID 19. Analizele elaborate de cele două colective de cercetători în această direcție au fost 

publicate în două rapoarte de cercetare (Arpinte și alții 2020, Voicu și alții, 2020) disponibile 

pentru toți cei interesați pe mai multe pagini de Internet:  

- secțiunea cărți a Bibliotecii Virtuale de Sociologie 

(https://bibliotecadesociologie.ro/carti/),  

- secțiunea dedicată studiilor privind gestionarea pandemiei COVID-19 din pagina 

Academiei Române (https://acad.ro/SARS-CoV-2/pag.htm),  

- secțiunea UEFISCDI dedicată studiilor COVID-19 (https://uefiscdi.gov.ro/world-

science-advice-covid-19).   

 

Din perspectivă sociologică și demografică, o direcție de cercetare științifică pe care am 

urmat-o și intenționez să o aprofundez în viitor este legată de decizia tinerelor generații de a avea 

copii și impactul acesteia asupra trendurilor demografice actuale marcate de continua scădere a 

natalității și de preocuparea pentru îmbătrânirea activă a populației. Această direcție de cercetare 

va fi completată de studiul valorilor pe care tinerii din România le împărtășesc. Acesta reprezintă 

subiectul științific al unui proiect de cooperare științitifică interacademică între ICCV, Academia 

Română și Institutul de Filosofie al Academiei de Științe a Republicii Belarus, proiect pe care îl 

coordonez în cadrul ICCV în perioada 2020-2021.  

O altă direcție de cercetare o reprezintă continuarea actualizării informațiilor privind 

publicistica sociologică românească după anul 1990. În acest sens, publicațiile identificate pe 

parcursul anului 2020 sub formă de volume au fost incluse în format electronic în Biblioteca 

Virtuală de Sociologie, proiect instituțional al ICCV, secțiunea cărți3. În vederea diseminării 

acestora, semnalele editoriale însoțite de un scurt interviu al autorului au fost publicate pe 

platforma on-line România Socială, proiect instituțional al ICCV4.  

                                                 
3 https://bibliotecadesociologie.ro/carti/  
4 https://www.romaniasociala.ro/ Apariții editoriale: Zoltán Rostás (coordonator) (2020) Dimitrie Gusti, Bibliografia receptării, 

Editura Universității din București, (493 pagin) și Irina Nastasă-Matei și Zoltan Rostas (coordonatori) (2020) Rediscovering 

Eastern-European Universities. Perpectives from the interwar period, București: Editura ProUniversitaria, 2020 (278 pagini) 

(27.11.2020), Apariție editorială Septimiu Chelcea (2020) Opinia publică. Persuasiune, propagandă, manipulare, București: 

Editura Institutului de Științie Politice și Relații Internaționale „Ion C. Brătianu”, (19.11.2020), Apariție editorială: Oana Lup, 

Elena Cristina Mitrea „Învățământul universitar din România în contextul pandemiei COVID-19: experiențele studenților” 

(23.10.2020), Apariție editorială: Sebastian Fitzek (2020) Sacrul și puterea politică – abordări psihociale ale imaginarului colectiv 

(20.10.2020), Apariție editorială: Hatos, Adrian. (2020). Resursele culturale și consumul cultural în județul Bihor. Analiza 

https://bibliotecadesociologie.ro/carti/
https://acad.ro/SARS-CoV-2/pag.htm
https://uefiscdi.gov.ro/world-science-advice-covid-19
https://uefiscdi.gov.ro/world-science-advice-covid-19
https://bibliotecadesociologie.ro/carti/
https://www.romaniasociala.ro/
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Teza de abilitare prezintă, conform Ordinului nr. 5229 din 17 august 2020. cap. I 

dispoziții generale, articolul 3 „în mod documentat realizările profesionale obținute ulterior 

conferirii titlului de doctor în știință, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilor 

academice, științifice și profesionale și care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei 

cariere de cercetare și/ sau universitare”.  

Totodată, conform regulamentului SCOSAAR 2020, Art. 4. „teza de abilitare reprezintă 

lucrarea elaborată de solicitant, care cuprinde principalele rezultate obţinute în cercetarea ştiinţifică 

după conferirea titlului de doctor, relevante pentru domeniul de doctorat solicitat, precum şi 

prezentarea domeniului ştiinţific în care şi-a dezvoltat cariera, perspectiva de evoluţie în carieră şi a 

echipei formate şi/sau coordonate”.  

Teza de abilitare este structurată în patru părți. Prima parte trece în revistă evoluția 

carierei academice. A doua parte este dedicată direcțiilor principale de dezvoltare a carierei prin 

prezentarea principalele rezultate științifice originale obținute după conferirea titlului de doctor în 

sociologie (în anul 2012). A treia parte analizează planurile de evoluție și dezvoltare a propriei 

cariere profesionale, științifice și academice în timp ce partea a patra evidențiază capacitatea de a 

coordona echipe de cercetare. Teza se încheie cu referințele bibliografiei utilizate în elaborarea 

textului.  Structura tezei de abilitare a fost elaborată conform Ordinului nr. 5229 din 17 august 

2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea 

titlului de doctor precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de 

calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de 

doctorat, metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare, Monitorul Oficial, partea I, nr. 783 din 27 august 2020,  

 

 

 

II.  Direcțiile principale de dezvoltare a carierei   

 

În continuare sunt prezentate „principalele direcții de dezvoltare a carierei în contextul 

global al realizărilor semnificative și de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei 

de abilitare”. În acest sens, în continuare prezint succint cele zece publicații după obținerea 

                                                                                                                                                              
situației la sfârșitul anului 2019 (19.10.2020) și Apariții editoriale: Filip Alexandrescu – Social conflict and the making of a 

globalized place at Roșia Montană (21.09.2020) 
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titlului de doctor în sociologie în anul 2012 structurate în jurul principalelor subiecte de cercetare 

științifică abordate: statul bunăstării, grupurile vulnerabile, publicistică sociologică românească 

1990-2015, economie socială și sociologie urbană.  

 

 

Statul bunăstării  

 

Una dintre preocupările științifice constante în activitatea mea profesională o reprezintă 

studiul statului bunăstării românesc. Interesul pentru acest subiect a apărut în urma absolvirii 

cursurilor de politică socială predate în timpul anilor universitari de studiu în domeniul  

sociologiei de către Prof. Univ. Dr. Cătălin Zamfir. Teza de licență susținută în anul 1999 

„Imaginarul social și noile paradigme ale revoluției” coordonată de Prof. Univ. Dr. Virgil 

Măgureanu s-a dorit a fi un răspuns sociologic la tranziția României de la economia planificată la 

cea de piață. Un rol semnificativ în documentarea și elaborarea tezei de licență l-a avut Prof. 

Univ. Dr. Nicolae Frigioiu. Alegerea programului de master „Politici sociale ale dezvoltării” 

coordonat de Prof. Univ. Dr. Cătălin Zamfir în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență 

Socială a Universității București a răspuns cel mai bine dorinței mele de a înțelege rolul jucat de 

politicile sociale în promovarea bunăstării pentru cetățeni. În timpul programului de master, am 

câștigat o bursă de studiu Erasmus co-finanțată de Uniunea Europeană. Pe baza acordurilor 

internaționale interuniversitare, stagiul de cercetare Erasmus s-a desfășurat în perioada martie – 

iunie 2000 la Facultatea de Sociologie din cadrul Universității din Lund, Suedia. Am absolvit cu 

succes cursurile la nivel de master „Politica socială suedeză” și „Drepturi umane, legalitatea 

culturilor și globalizare”. Acest al doilea curs a fost predat de către cadrele didactice ale Facultății 

de Sociologie în colaborare cu Facultatea de Drept a Universității din Lund, Suedia. 

 Unul dintre primele mele articole științifice care s-a înscris în direcția studierii statului 

bunăstării a fost „Globalisation and the future of welfare states – Germany, Romania and 

Sweden” scris în anul 2001 în colaborare cu Jan Haibach (Germania), Bianca Rusu (România), 

Tove Samzelius (Suedia) si Bela Szabo (România). Articolul a fost publicat în revista de politici 

sociale a Institutului de Cercetare a Calității Vieții: Calitatea Vieții, Editura Academiei Române. 

Articolul face parte dintre primele contribuții științifice din literatura sociologică din România 

care analizează comparativ evoluția a trei state europene ale bunăstării în raport cu procesul 
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globalizării (Mishra 1999) conform tipologiilor statului bunăstării propuse de către Esping-

Andersen (1990), de Deacon (1993, 1997), de Genov (1999) și de Zamfir (1999). În cadrul 

general de analiză a provocărilor pe care statele bunăstării comuniste le-au confruntă după 

căderea sistemului comunist sub impactul intensificării schimburilor internaționale datorită 

globalizării, lucrarea se înscrie între cele care prospectează sistemele statelor bunăstării de pe 

bătrânul continent. Concluzia studiului comparativ este aceea că statele bunăstării analizate fac 

față noilor provocări privind dezvoltarea tehnologică, economică, politică și culturală prin ajustări 

ale politicilor sociale. În timp ce Germania și Suedia reușesc să își mențină aproape intacte statele 

bunăstării în ciuda influenței diverșilor factorilor externi precum procesul globalizării, este de 

așteptat ca România să adopte măsuri de politică socială, în special în direcția protejării celor mai 

vulnerabili dintre cetățeni, expuși riscului de excluziune socială multiplă.  

Capitolul de unic autor Suveranitate naţională şi integrare europeană: o perspectivă 

tripartită – stat-naţiune, cooperare interstatală şi suveranitate naţională (2002, Iași, Editura 

Polirom) reprezintă o primă abordare a unor teme care se vor regăsi mai târziu în teza de doctorat 

și în volumul de autor Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare europeană. 

(2013, București, Editura ProUniversitaria). Analiza relației stat-națiune s-a fundamentat pe 

clarificarea conceptuală a raportului dintre etnie, națiune și cetățenie. Cooperarea între statele 

membre este analizată atât din perspectiva reprezentării în UE a fiecărui stat membru cât și din 

perspectiva reprezintării intereselor fiecărei țări la nivel european. Concluzia studiului este că 

asistăm la o schimbare de paradigmă a suveranității naționale în UE sub impactul promovării 

cetățeniei europene și al principiului subsidiarității.  

Capitolul scris în colaborare cu Alfio Cerami Welfare State Transformations in Bulgaria 

and Romania (2009, Londra, Palgrave Macmillan)5 analizează transformările statului bunăstării 

din cele două țări post-comuniste după stabilirea primelelor sisteme de asigurări sociale la 

începutul secolului al XX-lea (în 1912 în România și în 1924 în Bulgaria). Sunt trecute în revistă 

perioadele pre-comuniste, comuniste și post-comuniste. Lucrarea concluzionează că tranziția 

către democrație în cele două țări post-comuniste analizate a fost mai dificilă comparativ cu alte 

state din Europa Centrală și de Est (cele patru din grupul Visegrad sau țările baltice) și s-a 

desfășurat mult mai lent. Capitolul trece în revistă moștenirea bismarck-iană și cea stalinistă în 

                                                 
5 în Cerami A, Vanhuysse P. (coordonatori) (2009) Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social 

Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 112-126 
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cele două țări și reformele sociale din perioada post-comunistă cu evidențierea rolului politicilor 

sociale de urgență și strategice adoptate în stabilirea primelor sisteme semi-consolidate de 

protecție socială. Studiul atrage atenția asupra rolului difuziunii politice a ideilor internaționale ca 

puncte de plecare importante și elemente de inovație instituțională. Ca element de originalitate, 

pornind de la ipoteza inadaptabilității lansată în sociologia organizațiilor de March și Olsen 

(1989) și aplicată de Risee (2001) și Borzel și Risse (2003) în studiile europene, o versiune 

revizuită este introdusă pentru legătura dintre cerințele mediului social-politic specifice trecerii de 

la economia planificată la cea de piață și structurile naționale. Concluzia studiului este că 

schimbările instituționale pot fi explicate printr-o variantă revizuită a ipotezei inadaptabilității 

împreună cu alți factori mediatori și declanșatori filtrate de ideile existente, interese și instituții. 

  

 

Voicu, Mălina, Stănescu, Simona Maria (2019) Romanian welfare state: Lessons 

learned from 30 years of post-communist experience, Problemy Polityki Społecznej 2019;47:73–

93, DOI: https://doi.org/10.31971/16401808.47.4.2019.4   

http://www.problemypolitykispolecznej.pl/ 

Trecerea de la economia planificată la economia de piață dublată de abandonarea ipotezei 

comuniste a ocupării totale a forței de muncă a expus societatea românească confruntării unor noi 

tipuri de riscuri sociale. Lucrarea se înscrie în seria publicațiilor care au contribuit la clasificarea 

statelor bunăstării post-comuniste (Deacon 1993, 2000, Cerami Vanhuysse 2009). Așa numitul 

regim hibrid post-comunist își trage seva din elementele sociale din perioada comunistă modelate 

însă de specificitățile naționale (Zamfir, Zamfir 1995, Zamfir 1997a, 1997b, Aidukaite 2004, 

2009, Cace 2004, Adăscăliței 2012).  

Articolul a evidențiat schimbările statului bunăstării românesc pe baza analizei 

comparative a cheltuielilor sociale din ultimii 16 ani (2000-2016) cu alte state membre ale 

Uniunii Europene, în special cu cele post-comuniste. Pentru prelucrări statistice, au fost selectați 

patru indicatori: proporția beneficiilor bazate pe testarea mijloacelor, proporția beneficiilor în 

natură, nivelul de familism și cheltuielile sociale agregate. Au fost identificate trei categorii de 

mix al furnizării statului bunăstării în statele membre ale UE: universalist, minimalist continental 

și familist minimalist. România se înscrie între acestea din urmă alături de Bulgaria, Cehia, 

Grecia, Croația, Lituania, Ungaria, Austria, Polonia și Slovacia.  

http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Romanian-welfare-state-nLessons-learned-from-30-years-nof-post-communist-experience,122269,0,1.html
http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Romanian-welfare-state-nLessons-learned-from-30-years-nof-post-communist-experience,122269,0,1.html
https://doi.org/10.31971/16401808.47.4.2019.4
http://www.problemypolitykispolecznej.pl/
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Articolul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Stănescu Simona Maria (2015). Social Protection in the European Union A 

Comparative Analysis, Editura Pro Universitaria, București ISBN: 978-606-26-0405-9, 198 

pagini, editură de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale, editură românească 

(categoria A2), carte prezentă în 9 biblioteci din Worldcat6  

http://www.prouniversitaria.ro/carte/social-protection-in-the-european-union  

https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-2015-social-protection-in-the-

european-union-a-comparative-analysis-bucuresti-pro-universitaria/  

Volumul de autor include analize dedicate protecției sociale a familiei dar și a celor mai 

vulnerabili. Cartea oferă un răspuns la întrebarea în ce măsură familia este susținută de măsurile 

de politică socială referitoare la acordarea beneficiilor sociale pentru familie și a concediului 

maternal/ paternal. Patru tipuri de beneficii de familie incluzând opt categorii distincte au fost 

identificate în UE-28. Cele mai frecvente sunt: ajutorul financiar la naștere și în caz de adopție și 

alocația pentru copiii cu dizabilități. Doar patru state membre (Franța, Finlanda, Slovenia și 

Ungaria) oferă toate cele opt tipuri de beneficii de familie. Concediul parental pre-natal pentru 

tați este reglementat doar în Estonia iar post-natal pentru tați în 19 de state membre. Concediul 

maternal/paternal în caz de adopție este reglementat în 21 de state membre. Deși la nivel 

declarativ familia este susținută în special datorită răspunsului potențial pozitiv oferit 

provocărilor demografice actuale, măsurile de politică socială reflectă un ajutor mai degrabă 

parțial.  

În rândul măsurilor anti-sărăcie adoptate în UE-28, au fost selectate ajutoarele pentru 

șomeri și schemele de acordare a veniturilor minime garantate. Contribuția la asigurări sociale 

voluntare sau obligatorii reprezintă principiul de bază în acordarea ajutorului pentru șomaj. Nouă 

state membre reglementează ajutorul de șomaj pentru liberi profesioniști și șapte pentru șomajul 

voluntar. Din punct de vedere al asistenței sociale oferite celor în nevoie, statele membre se 

împart în două categorii: fie acordă un venit minim garantat, fie scheme de venituri minime 

                                                 
6 University of Pittsburgh, Ohio State University Libraries, Cornell University Library, University of Chicago Library, Library of Congress 
Washington, University of Washington Libraries, Stanford University Libraries, Hertie School of Governance Library and Informatiom Services, 

Bayerische Staatsbibliothek,  

https://www.worldcat.org/title/social-protection-in-the-european-union-a-comparative-analysis/oclc/951777081&referer=brief_results  

http://www.prouniversitaria.ro/carte/social-protection-in-the-european-union
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-2015-social-protection-in-the-european-union-a-comparative-analysis-bucuresti-pro-universitaria/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-2015-social-protection-in-the-european-union-a-comparative-analysis-bucuresti-pro-universitaria/
https://www.worldcat.org/title/social-protection-in-the-european-union-a-comparative-analysis/oclc/951777081&referer=brief_results
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garantate (cele mai frecvente includ beneficii pentru persoanele în vârstă, pentru persoanele cu 

dizabilități, beneficii de șomaj, pensii și alocații care să acopere diferite tipuri de costuri de 

întreținere a locuinței).  

Volumul de autor contribuie la analiza comparativă a sistemelor de protecție socială din 

statele membre UE din patru perspective: aderarea țărilor din Europa Centrală și de Est la UE, 

răspunsurile UE-28 la provocările demografice curente, protecția socială UE-28 a familiei și 

măsurile anti-sărăcie. Datele provin atât din baze de date europene și mondiale: Mutual 

Information System on Social Protection of the Council of Europe (MISSCEO), Mutual 

Information system on Social Protection (MISSOC) al Directoratului General de Ocupare a Forței 

de Muncă, Afaceri Sociale și Oportunități Egale al Comisiei Europene, Population Policy Data 

Bank a Diviziunii privind populația, Departamentul Economic și de Afaceri Sociale al 

Secretariatului Națiunilor Unite, cât și din rapoarte naționale și de minotorizare UE aferente 

procesului de aderare. Cu referire la cele 12 țări candidate din Europa Centrală și de Est incluse 

în cel de al cincilea val de extindere a UE, analiza adoptării acquis-ului comunitar social și 

impactul acestuia asupra construcției instituționale reprezintă contribuții originale în cercetarea 

sociologică românească. În funcție de capacitatea națională de a transpune cerințele specifice 

aderării, trei categorii de țări au fost identificate: cu sisteme de protecție socială stabile, cu 

reforme moderate și cu reforne în profunzime. România face parte din cea de a treia categorie 

alături de Malta. Din punct de vedere demografic, volumul oferă cititorilor interesați analize UE-

28 privind dinamica populației, liberalizarea avorturilor și schimbări ale statusului marital. 

Analizele schimbărilor de populație și a ratelor de fertilitate (1961-2012) indică o scădere 

constantă în special în țările Europei Centrale și de Est. Conform prospecțiilor privind 

schimbările demografice în 2060 conform scenariului unei rate a fertilității scăzute, populația din 

15 state membre va scădea (primele trei fiind Letonia, Lituania și Bulgaria), Republica Cehă va 

rămâne la fel și populația din 12 state membre va crește (primele trei fiind Luxemburg, Belgia și 

Suedia). Un element de originalitate metodologică îl reprezintă analiza statelor membre UE după 

clasificarea: state fondatoare, alte „vechi” state membre și cele din Europa Centrală și de Est. 

Volumul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   
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Stănescu, Simona Maria (2014) „Challenges of social policy transformations in 

Romania”, Internal Auditing & Risk Management, IX, no. 2(34), pp. 219-228 

http://aimr.univath.ro/en/article/CHALLENGES-OF-SOCIAL-POLICY-

TRANSFORMATIONS-IN-ROMANIA~801.html  

 Articolul trece în revistă dezvoltarea unei noi paradigme a politicii sociale în România 

perioadei postcomuniste. Punctul de plecare al articolului îl reprezintă moștenirea comunistă a 

politicii sociale larg acoperitoare la nivel național în contextul trecerii de la economia planificată 

specifică perioadei comuniste la economia de piață specifică perioadei de după 1989. Analiza 

situației din domeniul politicii sociale este descrisă în contextul mai larg al negocierilor de 

aderare la Uniunea Europeană (UE). Articolul analizează conceptual „statul bunăstării” din 

perspectiva conceptelor înrudite în special cel al politicii sociale considerate „principala 

preocupare a politicii publice moderne” (Castels, 2004, p. 169). Depășind clasicul termen de stat 

al bunăstării, regimul bunăstării reprezintă spațiul de distribuție a acesteia între stat, piață și 

gospodărie (Esping-Andersen, 1999, p. 73). În varianta revizuită a teoriei statelor bunăstării, 

Esping Andersen propune: regimul de bunăstare liberal, cel social democrat și cel conservativ. 

Articolul trece în revistă configurația politicii sociale atât înainte cât și după căderea regimului 

comunist din România. Concluzia articolului este acea că paradigma politicii sociale din România 

este modelată atât de eșecul adoptării unor măsuri de politică socială eficientă la începutul anilor 

1990 cât și de răspunsurile naționale la presiunile aderării la UE.  

Articolul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

Stănescu Simona Maria (2013). Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi 

integrare europeană, Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-826-7, 275 pagini, editură de 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale, editură românească (categoria A2)7, carte 

prezentă în 11 biblioteci din Worldcat8  Cartea a obținut premiul Academiei Române în 

sociologie „Dimitrie Gusti” în anul 20139 

                                                 
7 Conform http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/  
8 University of Pittsburgh, Indiana University, Columbia University in the City of New York, University of Wisconsin – Madison, General 
Library System, University of California Los Angeles, Southern Regional Library Facility; University of California Los Angeles; Stanford 

University Libraries, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Central 

University Library, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România, 
http://www.worldcat.org/title/statul-bunastarii-intre-supravietuire-reforma-si-integrare-europeana/oclc/895398733&referer=brief_results  

9 https://acad.ro/premiileAR/liste/2013.pdf  

http://aimr.univath.ro/en/article/CHALLENGES-OF-SOCIAL-POLICY-TRANSFORMATIONS-IN-ROMANIA~801.html
http://aimr.univath.ro/en/article/CHALLENGES-OF-SOCIAL-POLICY-TRANSFORMATIONS-IN-ROMANIA~801.html
http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/
http://www.worldcat.org/title/statul-bunastarii-intre-supravietuire-reforma-si-integrare-europeana/oclc/895398733&referer=brief_results
https://acad.ro/premiileAR/liste/2013.pdf
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https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-2013-statul-bunastarii-intre-

supravietuire-reforma-si-integrare-europeana-bucuresti-pro-universitaria/  

Cadrul general de analiză a volumului de unic autor reprezintă reforma politicii sociale 

din țările Europei Centrale și de Est, în particular cazul României. Lucrarea contribuie la analiza 

schimbărilor de paradigmă din domeniul statului bunăstării și la identificarea elementelor de 

eficientizare a politicilor sociale din România în calitatea ei de stat membru UE cu drepturi 

depline. Volumul de autor răspunde la întrebarea: care sunt tendințele de dezvoltare a statului 

bunăstării românesc ținând cont de moștenirea comunistă și de provocările perioadei post-

comuniste, în special exigențele îndeplinirii condițiilor impuse de demersul aderării la UE. 

Principala concluzie este că actuala configurație a politicii sociale din România este influențată 

de un complex de factori extrogeni și endrogeni printre care: eșecul adoptării unor reforme din 

domeniul politicilor sociale la începutul anilor `90, elementele specifice datorate dinamicii 

internaționale a procesului globalizării și negocierea în vederea aderării la UE. La rândul ei, 

aderarea a implicat o serie de factori printre care: implementarea acquis-ului comunitar negociat, 

armonizarea legislativă, consolidarea construcției instituționale și, nu în ultimul rând, 

identificarea soluțiilor de politică socială care să răspundă eficient și efectiv problemelor sociale 

specifice tranziției. Carte a fost premiată cu premiul Academiei Române în sociologie „Dimitrie 

Gusti” pentru anul 201310. Conform analizelor incluse în volum, abordarea sistemului de 

asistență socială, a serviciilor sociale și a beneficiilor sociale reflectă o viziune mai degrabă 

neconturată încadrabilă într-o perspectivă neo-liberală prin accentuarea măsurilor contributorii 

față de cele non-contributorii. 

Volumul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.  .   

 

 

Stănescu, Simona Maria, Dragotoiu Adina, Marinoiu Alina, (2012), Beneficiile de 

asistență socială gestionate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, Revista 

Calitatea Vieții, , Academia Română, nr. 3/2012, pp. 239-266  

http://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-3-2012/CV-3-2012.pdf  

                                                 
10 https://acad.ro/premiileAR/liste/2013.pdf  

https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-2013-statul-bunastarii-intre-supravietuire-reforma-si-integrare-europeana-bucuresti-pro-universitaria/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-2013-statul-bunastarii-intre-supravietuire-reforma-si-integrare-europeana-bucuresti-pro-universitaria/
http://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-3-2012/CV-3-2012.pdf
https://acad.ro/premiileAR/liste/2013.pdf
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Articolul de co-autor analizează evoluția sistemului românesc de asistență socială din 

perspectiva ansamblului beneficiilor sociale ținând cont de moștenirea comunistă și de impactul 

adoptării opțiunilor de configurare a politicii sociale în perioada post-decembristă. Din 

perspectiva eficienței programelor de politică socială în reducerea inegalităților, articolul ia în 

considerare paradoxul redistribuirii (Korpi și Palme, 1999) conform căruia „cu cât orientăm mai 

mult beneficiile doar către săraci și cu cât suntem mai preocupați de crearea egalității via 

transferuri publice către toți, cu atât mai puțin reducem sărăcia și inegalitatea”. Articolul se 

concetrează asupra configurației sistemului românesc de protecție socială și trece în revistă 

sistemul contributoriu (asigurări sociale) versus cel noncontributoriu (asistență socială), cadrul 

legal al asistenței sociale atât în perioada comunistă cât și în cea post-comunistă, construcția 

instituțională și evoluția beneficiilor de asistență socială în perioada post-comunistă. Concluzia 

generală a studiului este că măsurile sociale adoptate au avut un caracter mai degrabă reactiv față 

de problemele sociale decât să reflecte cristalizarea unei viziuni strategice capabile să permită 

anticiparea și planificarea. Pe de altă parte, asumarea unei astfel de viziuni depinde de 

implementarea unui sistem de evaluare și monitorizare a ansamblului beneficiilor de asistență 

socială, inclusiv a impactului modificării fiecărui beneficiu în parte. Articolul aduce o contribuție 

originală în literatura de specialitate dedicată studiului sistemului național de asistență socială.  

Articolul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Grupurile vulnerabile  

 

O a doua direcție de cercetare este dedicată studiului problemelor societății românești și 

strategiilor/ programelor de intervenție și include analiza grupurilor vulnerabile (populația 

aparținând minorității roma, femeile, familia, beneficiarii de venit minim garantat, tinerii care 

părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului), a principalelor reglementări 

internaționale și naționale, construcția instituțională și economia socială ca alternativă inovatoare 

de ocupare în special pentru cei expuși riscului de excluziune pe piața muncii. Prezint în 

continuare o selecție a principalele contribuții științifice obținute în cadrul publicațiilor de autor și 

de co-autor.  
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În volumul de autor Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare europeană, 

(2013, București, Editura ProUniversitaria) am analizat modul în care programele românești de 

guvernare adoptate în perioada 1992-2012 și legea 292/2011 privind asistența socială reflectă 

grupurile vulnerabile și sistemul național de asistență socială. Au fost identificate peste 134 de 

referințe la 62 de categorii diferite de vulnerabilitate.  

Volumul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

Stănescu Simona Maria (2018) Demographic challenges and social policies in Romania, 

Scientific Annals of „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (new series), Sociology and Social 

Work Section XI volum, ISSN 2066-8961, pp. 33-48  

https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/556 

Printre factorii care au contribuit la actuala configurație demografică menționăm: 

schimbările culturale, financiare și socio-economice specifice procesului globalizării, 

îmbunătățirea stilului alimentar și promovarea unui stil de viață sănătos, progresele din domeniul 

medicinei, imunizările în masă, informare și educarea populației cu privire la sănătate și îngrijire.  

Articolul se înscrie în literatura de specialitate dedicată îmbătrânirii populației (Curaj 

2010, Sorescu 2010, Bucur Bucur 2011, Segalen 2011, Rotariu 2017). Articolul analizează 

vulnerabilitatea socială asociată vârstei înaintate și impactul îmbătrânirii populației asupra 

politicilor sociale. Articolul conclude că în literatura română studiul îmbătrânirii populației s-a 

realizat predominant în ultimii 20 de ani deși fenomenul are impact asupra sistemului 

asogurăriloe sociale (pensiile), asupra serviciilor medicale și asupra sistemului național de 

asistență socială din perspectiva serviciilor sociale de îngrijire pe termen lung în special pentru 

persoanele vârstnice dependente.  

Articolul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Publicistică sociologică românească 1990-2015 

 

https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/556
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O a treia direcție de cercetare o reprezintă studiul sociologiei românești, proiect original 

implementat de ICCV din anul 2006. Această direcție de studiu a presupus o muncă laborioasă 

începută în anul 2006 și realizată sub coordonarea Academicianului Cătălin Zamfir. În cadrul 

echipei din care am făcut parte, am colaborat cu toate departamentele de sociologie din 

universitățile din țară: București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Iași, Craiova, Petroșani, 

Oradea și Suceava11. Cu sprijinul persoanelor desemnate din fiecare departament, au fost 

centralizate informațiile disponibile în CV-urile sociologilor cu scopul de a crea o bază 

consolidată de date cu informații reprezentative pentru studiul sociologiei românești. Tototdată, 

au fost luate în considerare și CV-urile sociologilor plecați din țară. Printre informațiile colectate 

s-au avut în vedere cele specifice publicării în domeniul sociologiei (ex cărțile de autor sau 

coordonate, articolele, capitolele, revistele) dar și informații privind dinamica (ex. facultatea 

absolvită, facultatea / institutul unde activează șamd). Din acest motiv, pe lângă realizarea 

bazelor consolidate a volumelor publicate de sociologi români începând cu anul 1900 și a 

studiilor aferente, s-a realizat atât o bază de dată a CV-urilor sociologilor români cât și o bază de 

date a revistelor românești de sociologie. Rezultatele colectate reprezentate de baza de date cărți 

și baza de date studii sunt disponibile public pentru toți cei interesați la adresa: 

https://bibliotecadesociologie.ro/  

 Printre rezultatele științifice obținute în cadrul acestui demers științific menționăm 

publicația scrisă înaintea obținerii titlului de doctor: Cătălin Zamfir, Simona Maria Stănescu, 

Simona Ilie, Flavius Mihalache, Iancu Filipescu, (2010) Şapte faze de istorie sociala turbulentă a 

sociologiei româneşti,  revista Sociologie românească, volum VIII, nr. 1/ 2010. Pe baza analizei 

producției publicistice românești începând cu 1944, ulterior cu 1900 au fost propuse șapte faze de 

dezvoltare a istoriei sociologiei românești :  

1. constituirea comunității sociologice și a sistemului instituțional al sociologiei,  

2. continuarea postbelică a programului gustian (din 1944, sfărșitul celui de al doilea război 

mondial, până în 1948, după instaurarea regimului comunist),  

3. sociologia gustiana subterană (1948-1961),  

4. recunoașterea sociologiei ca știință legitimă de către regimul comunist (1962-1977),  

5. remarginalizarea sociologiei (1978-1989),  

6. relansarea sociologiei după Revoluția din 1989 : 1990-2008,  

                                                 
11 https://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/ 

https://bibliotecadesociologie.ro/
https://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/
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7. răspunsul sociologiei la criza economică, socială și politică a României, agravată de criza 

economică mondială (Zamfir, Filipescu si alții, 2010, pp. 4-11) 

 

Fazele dezvoltării sociologiei românești sunt ilustrate cu date privind volumele și studiile 

publicate dar și cu informații privind centrele de sociologie din România. Studiul contribuie 

semnificativ la dezvoltarea unei sociologii a sociologiei românești. 

 

 

Zamfir, Cătălin, Filipescu, Iancu. (coordonatori) Zamfir, Elena, Ilie, Simona, Stănescu, 

Simona Maria, Iordache, Maria (2015). Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială, 

Cluj-Napoca: Eikon    https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-filipescu-2015-

sociologia-romaneasca-1900-2010-cluj-napoca-eikon/  

După obținerea titlului de doctor în sociologie, am contribuit la finalizarea și publicarea 

volumului mai sus menționat. Procesul de elaborare a fost unul extrem de amplu și a debutat în 

2007 odată cu ideea identificării parcursului pe care publicațiile sociologilor români le-au avut 

după anul 1944. Treptat analiza s-a extins astfel încât finalmente s-a ajuns la publicațiile după 

1900. Volumul nu este o istorie a teoriilor din sociologia românească, ci mai degrabă o analiză 

sociologică a istoriei sociale a sociologiei românești. Sunt identificate trei perioade istorice (până 

în 1947, perioada comunistă și perioada tranziției) cuprinzând 14 faze ale istoriei sociologiei 

românești. Fiecare dintre ele este analizată din perspectiva producției sociologice, respectiv a 

cărților și a studiilor. Cartea include analize ale unor teme majore ale sociologiei precum 

macrosociologia (capitalism, socialism, tranziție); sat, oraș, sociologie economică; sistem politic, 

alegeri electorale, sondaje de opinie, sociologia tranziției; România în lume/ în Europa; familia, 

demografia, copii, tineret, femeie, violență domestică; calitatea vieții: umanizarea societății (stil 

de viață, standard de viață, venituri, consum); schimbare socială/ schimbare socială proiectată, 

viitor; servicii publice: educație, sănătate; probleme sociale: sărăcie, romi, delicvență, corupție; 

cultură, valori, comunicare și profiluri: comunalitate/ distinctivitate. Ultima parte a volumului 

propune 10 direcții-ipoteză de dezvoltare a sociologiei românești. CD-ul care însoțește cartea 

pune la dispoziția tuturor celor interesați datele culese pe parcursul proiectului: personalități-

sociologi români formați înainte de 1948, lucrări de istoria sociologiei românești, reviste de 

sociologie după 1990, cărți și studii.  

https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-filipescu-2015-sociologia-romaneasca-1900-2010-cluj-napoca-eikon/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-filipescu-2015-sociologia-romaneasca-1900-2010-cluj-napoca-eikon/
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În vederea creșterii vizibilității internaționale a rezultatelor de cercetare românești 

obținute, volumul a fost tradus în limba engleză și publicat ca Zamfir, Cătălin;  Filipescu, Iancu ; 

Zamfir, Elena ; Ilie, Simona ; Stănescu, Simona Maria ; Iordache. Maria (2016) Romanian 

Sociology: 1900-2010 A social history. Saarbucken: Lambert Academic Piblishing, Germania, 

ISBN 978-3-659-90275-8,12  

Volumul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Economie socială 

 

 Statul bunăstării și situația socială a diferitelor grupuri vulnerabile au reprezentat o 

constantă a activității mele științifice. Provocarea de a face parte din echipe de cercetare orientate 

asupra studiului economiei sociale în România a venit în contextul în care România a accesat 

fonduri structurale pe acest domeniu. Am avut oportnitatea să coordonez cercetări sociologice 

unde am lucrat cu echipe interdisciplinare și am contribuit la clasificarea juridică a entităților de 

economie socială din România, la cercetarea prin sondaje reprezentative național sau la nivel de 

regiune de dezvoltare, la analiza cadrului instituțional, a celui juridic și a celui financiar și,nu în 

ultimul rând la evidențierea rolului pe care forme alternativă de ocupare în entități de economie 

socială îl are în promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.  

 

Stănescu Simona. Maria  (coord.), Asiminei R., Vîrjan D., (2013). Raport de 

recomandări al economiei sociale. România 2013. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

România, ISBN 978-606-93357-5-8, 57 pagini, carte prezentă în 10 biblioteci din Worldcat 13 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-raportul-

de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/ 

Evoluția istorică a domeniului economiei sociale în lume a cunoscut traiectorii naționale 

diferite. Cu referire la statele membre ale UE, acestea se grupează în trei categorii: cu un nivel 

                                                 
12 https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-90275-8/romanian-sociology:-1900-2010 

13 Indiana University, Columbia University in the City of New York, University of Wisconsin – Madison, General Library System, 

University of California Los Angeles, Stanford University Libraries, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca 
Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România 

http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/896844463&referer=brief_results  

http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/935615189&referer=brief_results  

http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-raportul-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-raportul-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-90275-8/romanian-sociology:-1900-2010
http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/896844463&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/935615189&referer=brief_results
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ridicat de acceptare a economiei sociale, moderat și cu un nivel scăzut sau chiar necunoscut 

(Chaves, Monzon 2007, 2012). România a fost evaluată ca având un nivel scăzut de cunoaștere în 

ciuda dezvoltărilor privind cercetarea și reglementarea domeniului.  

Publicația continuă științific direcțiile de cercetare privind identificarea entităților de 

economie socială din România și definirea domeniului (Vîrjan 2005, Pârvu 2009, MMFPS 2011, 

Alexandrescu 2011, Arpinte și alții 2010, Alături de Voi 2011, Petrescu 2012, Stănescu și alții 

2012). Raportul de recomandări analizează impactul asupra domeniului economiei sociale pe care 

le au cadrul financiar, legal, al construcției instituționale și cel social. Ultima parte include 

scenarii și recomandări pentru dezvoltarea economiei sociale în România.  

Volumul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Stănescu, S. M. (2013). Innovatory employment in social economy: busting social 

entrepreneurship versus regulating social insertion enterprises, Revista de Cercetare și Intervenție 

Socială, vol 43, December 2013, pp. 142-154, Expert Projects Publishing House, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Departmentul de Sociologie și Asistență Socială și Holt Romanian 

Foundation WOS 000328004800009  http://www.rcis.ro/images/documente/rcis43_09.pdf           

Articolul este dedicat analizei antreprenorilor români, în special a celor activi în domeniul 

economiei sociale. Ipoteza de cercetare a fost că investiția în întărirea rolului grupurilor 

vulnerabile în economia socială în special prin antreprenoriat social este mai degrabă o excepție 

decât o soluție sustenabilă de angajare pe termen lung. Totodată, angajarea acestora în domeniul 

economiei sociale este susținută mai degrabă în întreprinderile sociale de inserție decât de către 

toate formele de organizare specifice economiei sociale. Articolul include și analiza profilului 

antreprenorilor români din perspectivă europeană comparată pe baza datelor disponibile în bazele 

de date Eurostat 2000-2012. Mediul economic este perceput ca mai puțin favorabil deschiderii 

unei afaceri noi de către antreprenorii din Europa față de cei din Statele Unite ale Americii, de cei 

din România față de cei din alte state membre UE. Un element de originalitate al lucrării îl 

reprezintă recomandările adresate implementării proiectelor co-finanțate prin Fondul Social 

European și dedicate promovării domeniului economiei sociale și angajării grupurilor 

vulnerabile. Acestea vizează evaluarea ex-ante a angajabilității grupurilor vulnerabile atât din 

http://www.rcis.ro/images/documente/rcis43_09.pdf
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perspectiva angajatorului, respectiv a antreprenoriatului social (conform criteriilor de eligibilitate 

pentru astfel de finanțări) cât și din cea a simplului angajat într-o întreprindere socială. Studiul 

continuă interesul acordat reglementărilor privind grupurile vulnerabile din teza de doctorat 

publicată ca volum de autor Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare europeană, 

(2013, București, Editura Pro Universitaria). Recomandarea de politică socială privind 

reglementarea întreprinderilor sociale de inserție a fost validată de evoluția cadrului legislativ 

odată cu adoptarea legii 219/2015 privind economia socială.  

Articolul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Sorin Cace, Simona Maria Stănescu (2013), Role of the Social Economy to Increase 

Social Inclusion, în Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 92, Elsevier, pp. 117-121  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027778  WOS:000347957500020 

 Fără a  reduce domeniul complex al economiei sociale la simpla inserție a grupurilor 

vulnerabile pe piața muncii, articolul evidențiază rolul jucat de entitățile de economie socială în 

angajarea celor expuși riscului de excluziune de pe piața muncii. Prin promovarea principiilor 

specifice domeniului economiei sociale, diferitele entități care fac parte din acest domeniu  

contribuie la incluziunea socială a grupurilor defavorizate social. Articolul se înscrie în sfera 

publicațiilor preocupate de identificarea unor soluții durabile pentru promovarea incluziunii 

sociale a grupurilor defavorizate social (Arpinte, Cace, Cojocaru 2010, Cace și alții 2011, 

Dragotoiu și alții 2011, Durnescu, Descarpes 2012, Pavel 2011).  

Articolul este inclus în lista cu lucrările științifice relevante prezentate în portofoliul din 

dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de abilitare în sociologie.   

 

 

Sociologie urbană 

 

Un alt domeniu de interes științific pentru mine îl reprezintă sociologia urbană. După 

absolvirea masterului european „European on-line Seminar on Urban Transformation, Poverty, 

Spatial Segregation and Social Exclusion (EUREX)” coordonat de Universitatea din Urbino, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027778
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027778
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Italia, am colaborat cu profesorul Yuri Kazepov, coordonatorul masterului, în vederea 

documentării științifice pentru volumul de sociologie urbană aferent cursului de master și dedicat 

examinării efectelor urbane pe care transformările socio-economice recente le-au avut și continuă 

să le aibă asupra așezărilor urbane.  

Metodologia de lucru dezvoltată în cadrul proiectului a condus la identificarea unor teme 

de cercetare care au fost abordate comparativ multidisciplinar în mai multe orașe de pe 

mapamond. Practic, pe baza subiectelor abordate, echipe de sociologi au identificat locurile 

potrivite din oraș pentru tema aleasă iar în aceste locuri s-au făcut fotografii. Personal, am 

colaborat cu o echipă de fotografi germani care s-a deplasat la București pentru a surprinde în 

imagini locuri din București aferente secțiunilor: Local identities, Urban poverty,  Ethnic 

villages, Deindustrialisatin, Social housing, Suburbs, Local community, Gentrification și Non-

places. Am identificat locurile din București care corespundeau acestor categorii și am elaborat 

un număr de 323 de comentarii sociologice pe marginea fotografiilor realizate. Acest pattern de 

lucru comun interdisiciplinar a fost aplicat unitar unui număr de 16 orașe europene din zece țări:  

- Albania: Tirana,  

- Belgia: Antwerp, Bruxel,  

- Finlanda: Helsinki,  

- Franța: Paris,  

- Germania: Berlin,  

- Italia: Milano, Napoli și Torino, 

- Spania: Barcelona, 

- Olanda: Amsterdam, Rotterdam și Utrecht, 

- Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord: Birmingham și Londra,  

- România: București,  

 

Acestora a fost adăugat și orașul New York datorită faptului că „oferă o referință tipică 

ideală pentru globalizare scenariului schimbării” (Kazepov, 2005, p. 326). 

Pozele și comentariile sociologice aferente tuturor orașelor analizate au fost incluse pe 

CD-ul care insoțește volumul Yuri Kazepov (coordonator) (2015) Cities of Europe: Changing 

Contexts, Local Arrangement and the Challenge to Urban Cohesion14, Blackwell Publishing.   

                                                 
14 https://books.google.ro/books/about/Cities_of_Europe.html?id=E_tkiRYQnOAC&redir_esc=y  

https://books.google.ro/books/about/Cities_of_Europe.html?id=E_tkiRYQnOAC&redir_esc=y
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III. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi 

academice 

 

 

 Lucrez ca cercetător științific în Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul 

Național de Cercetări Economice „Costin Kirițescu”, Academia Română din martie 2000. Am 

făcut parte din colective de cercetare științifică coordonate de Academicianul Cătălin Zamfir, de 

cercetător științific I Bogdan Voicu, de cercetător științific I Mălina Voicu, de cercetător științific 

I Sorin Cace, de cercetător științific I Ioan Mărginean și de Profesor Univ. Dr. cercetător științific 

I Elena Zamfir.  

 Un prim proiect de viitor este legat de continuarea cercetării științifice în domeniile de 

interes: politicile sociale, problemele societății românești și strategii / programe de intervenție, 

statul bunăstării, compararea sistemelor de protecție socială din statele membre ale Uniunii 

Europene, sistemul național de asistență socială, grupuri vulnerabile, economia socială și 

antreprenoriat. Aceasta se înscrie în direcția evaluării politicilor sociale și investigarea 

alternativelor ca obiectiv prioritar de cercetare ICCV.  

 În volumul de autor Social Protection in the European Union A Comparative Analysis, 

(2015 București, Editura Pro Universitaria), am analizat modificările construcției instituționale 

datorate transpunerii naționale a acquis-ului comunitar social de către cele 12 țări din valul cinci 

de extindere a UE care au aderat în anul 2004 și în anul 2007. Îmi propun să continui această 

analiză științifică prin includerea celorlalte state membre UE aderate atât înaintea cât și după 

acest val de extindere a UE. Totodată, tot ca direcție viitoare de studiu îmi propun să testez 

ipoteza de cercetare conform căreia schimbările din domeniul politicii sociale aferente procesului 

de negociere a țărilor din Europa Centrală și de Est au avut un caracter mai degrabă reactiv decât 

proactiv. Rezultatele preliminare de cercetare obținute în volumul de autor Statul bunăstării între 

supravieţuire, reformă şi integrare europeană (2013, București, ProUniversitaria) 

concluzionează asupra faptului că presiunea de timp resimțită de României de a adera la UE a 

avut impact direct asupra configurației politicii sociale și a capacității pe termen lung de a face 

față provocărilor asumate în calitate de stat membru.  

                                                                                                                                                              
https://www.amazon.com/Cities-Europe-Changing-Arrangement-Challenge/dp/1405121327 

https://www.amazon.com/Cities-Europe-Changing-Arrangement-Challenge/dp/1405121327
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 O altă direcție de studiu pe care îmi doresc să o continui în următoarea perioadă este 

legată de analiza sistemului național de asistență socială. Monitorizarea progreselor din domeniul 

construcției instituționale din domeniul social și a modificărilor cadrului legislativ reprezintă o 

constantă preocupare a activității mele de cercetare. În acest sens, îmi propun să rămân conectată 

la activitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale cel puțin prin participarea la evenimentele 

organizate, prin participarea la grupurile de lucru dedicate și trimiterea comentariilor pentru 

proiectele MMPS, în special modificările legislative supuse dezbaterii publice. Îmi doresc să 

continui și să actualizez cercetarea beneficiilor sociale ale cărei rezultate au fost publicate în 

articolul de co-autor Beneficiile de asistență socială gestionate de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecției Sociale (2012, revista Calitatea Vieții) și în volumul de autor Social Protection in the 

European Union A Comparative Analysis (2015, București, Editura ProUniversitaria). Din 

perspectivă europeană comparată, o direcție viitoare de studiu o reprezintă continuarea analizei 

beneficiilor sociale UE-28 (beneficii de familie, concediu parental, ajutor de șomaj, scheme de 

venituri minime garantate) atât din perspectiva bugetelor alocate de către fiecare state membru uE 

cât și a numărului de beneficiari pentru fiecare beneficiu social. Totodată, în funcței de 

disponibilitatea datelor UE-28 îmi propun să continui analiza beneficiilor de maternitate / 

paternitate corelat cu acordarea beneficiilor de familie (includerea beneficiilor în muncă in-work 

benefits, a taxării și a contribuțiilor sociale). Această direcție de cercetare a politicilor sociale se 

înscrie în analiza deciziei tinereri generații de a avea copii, decizie cu impact pe termen lung 

asupra trendurilor demografice internaționale actuale.  

 O direcție inovatoare de cercetare la care am contribuit începând cu anul 2010 este legată 

de studiul economiei sociale și a formelor de organizare specifice acesteia în România și în lume. 

Îmi doresc continuarea analizei științifice care au condus la rezultatele de cercetare obținute până 

acum prin publicarea articolelor și cărților (co)coordonate. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, 

mă voi axa pe analiza comparativă a evoluției economiei sociale în statele membre ale UE cu 

accent asupra țării noastre conform rapoartelor Centrului Internațional de Cercetare și Informare 

asupra Economiei Publice, Sociale și a Cooperativelor (CIRIEC) elaborate în 2007, 2012, 2017 și 

2020 precum și alte rezultate științifice recente. Publicațiile rețelei mondiale de cercetare 

Emergența Întreprinderilor Sociale în Europa (EMES) vor fi de asemenea analizate cu atenție. 

Totodată sunt interesată de analiza profilului antreprenorilor români utilizând atât bazele de date 

Eurostat cu privire la antreprenoriat, mai ales social, cât și datele din cercetările naționale incluse 
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în seria „Carta albă a Întreprindeirlor Mici și Mijlocii din România” produsă continuu de către 

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România începând cu anul 

2002. 

  Un alt domeniu de cercetare pe care doresc să îl continui în viitor este analiza 

publicisticii sociologice românești după 1990. Din anul 2006 fac parte din colectivul de cercetare 

coordonat de Academicianul Cătălin Zamfie care se ocupă de studiul dinamicii producției 

sociologie românești după anul 1944. Datorită înaltei relevanțe a temei pentru comunitatea 

științifică românească, ulterior perioada a fost extinsă la 1900. În perioada următoare, mi-am 

propus să contribui la actualizarea fondului de carte electronică din Bbilioteca Virtuală de 

Sociologie disponibile la adresa https://bibliotecadesociologie.ro/carti/  

În perioada următoare intenționez să continui să sprijin cele două reviste indexate în baze 

de date internaționale: revista Calitatea Vieții și revista Sociologie Românească al cărei redactor 

șef adjunct sunt începând cu anul 2016. Intenționez să identific noi contribuții românești și 

străine, să public, să realizez referate pentru contribuțiile primite, să mențin legătura cu autorii, cu 

referenții și cu echipa redacțională din partea ICCV. Intentionez coordonarea unui număr tematic 

al revistei Calitatea Vieții dedicat politicilor sociale din perspectivă europeană comparativă.  

 

 

IV. Capacitatea de a coordona echipe de cercetare 

 

 

Capacitatea de a coordona echipe de cercetare a fost dovedită prin pozițiile de coordonator 

de experți sau de echipă pe care le-am avut în diferite proiecte de cercetare (inter)naționale 

precum și prin publicațiile științfice rezultate în urma acestor proiecte. Pozițiile profesionale sunt 

detaliate în cadrul CV-ului atașat și inclus în prezentul dosar de candidatură pentru abilitarea în 

domeniul sociologiei.  

Până la momentul elaborării tezei de abilitare în domeniul sociologiei, am (co)coordonat 

publicarea a 15 volume dintre care unul publicat în limba engleză în România și șapte de unic 

coordonator. Lista acestora este mai jos:  

 

1. Zamfir, Elena, Voicu Mălina, Stănescu, Simona Maria (coordonatori) Anghel, 

Ionuț Marian, Arpinte, Daniel, Banciu Dan, Buligescu, Bianca, Cace, Sorin, Cojocaru Ștefan, 

https://bibliotecadesociologie.ro/carti/
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Fitzek, Sebastian, Ionescu, Luminița, Marin, Monica, Mhăilescu Adina, Popa, Daniel, Preotesi 

Mihnea, Rotariu Lucian, Stanciu Mariana, Stănculescu Sofia Manuela, Țoc, Sebastian, Voicu, 

Bogdan, Zamfir Cătălin, (2020) Politici sociale în România după 30 de ani. Așteptări și 

răspunsuri, Editura Academiei Române, București, ISBN 978-973-27-3239-7, 393 pagini 

https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-elena-voicu-malina-stanescu-simona-maria-

eds-2020-politici-sociale-in-romania-dupa-30-de-ani-asteptari-si-raspunsuri-bucuresti-editura-

academiei-romane/  

2. Zamfir, Elena, Stănescu Simona Maria, Arpinte Daniel (coordonatori), Bădescu 

Ciprian Ilie, Banciu Dan, Bonea Georgiana Virginia, Briciu Cosmin, Dragotoiu Adina, Fitzek 

Sebastian, Manea Livius, Marinoiu Alina Ioana, Mărginean Ioan, Mihăilescu Adina, Ionescu 

Luminița, Onica-Chipea Lavinia, Rădulescu Dan Constantin, Scutaru Codrin, Stanciu Mariana, 

Stegar Irinel, Ștefănescu Ștefan Corneliu, Tomiță Mihaela Alida, Vîlcu Alexandra, Zamfir 

Cătălin, (2015). Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției, 

Texte selectate, Editura Eikon, Cluj-Napoca, editură acreditată de CNCS, ISBN Școala Ardeleană 

978 – 606 – 8699 – 37 – 0 ISBN Eikon 978 – 606 – 711 – 263 – 4, 645 pagini, carte prezentă în 

12 biblioteci din Worldcat 15       https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-stanescu-

arpinte-2015-asistenta-sociala-in-romania-dupa-25-de-ani-cluj-napoca-eikon/ 

3. Stănescu Simona Maria , Cace Sorin, Alexandrescu Filip (editors) Achimescu 

Vlad, Ardeleanu Ionuț, Arpinte Daniel, Botonogu Florin, Briciu Cosmin, Dima Gabriela, Ilie 

Simona, Mihalache Flavius, Neagu Gabriela, Pavel Ramona, Preoteasa Ana Maria, Preotesi 

Mihnea, Stănescu Iulian, Stănilă Gabriel, Ștefănescu Ștefan, Tomescu Cristina, Tufă Laura 

(2013). Demand and supply of social economy – two development regions of Romania, Editura 

Pro Universitaria București, editură de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale, editură 

românească (categoria A2), ISBN: 978-606-647-852-6, 398 pagini, carte prezentă în 8 biblioteci 

din Worldcat 16 http://www.prouniversitaria.ro/carte/demand-and-supply-of-social-economy 

                                                 
15 University of Pittsburgh, Ohio State University Libraries, Cornel University Library, University of Chicago 

Library, Library of Congress, Indiana University, Columbia University in the City of New York, University of 

Wisconsin – Madison, General Library System, University of Washington Libraries, Stanford University Libraries, 

Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca România  

http://www.worldcat.org/title/asistenta-sociala-in-romania-dupa-25-de-ani-raspuns-la-problemele-tranzitiei-texte-

selectate/oclc/941069950&referer=brief_results  
16 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România; University of Pittsburgh, Indiana 

University; University of Wisconsin – Madison, General Library System; Yale University Library; The British 

Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek; COBISS SI National library information system of Slovenia 

https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-elena-voicu-malina-stanescu-simona-maria-eds-2020-politici-sociale-in-romania-dupa-30-de-ani-asteptari-si-raspunsuri-bucuresti-editura-academiei-romane/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-elena-voicu-malina-stanescu-simona-maria-eds-2020-politici-sociale-in-romania-dupa-30-de-ani-asteptari-si-raspunsuri-bucuresti-editura-academiei-romane/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-elena-voicu-malina-stanescu-simona-maria-eds-2020-politici-sociale-in-romania-dupa-30-de-ani-asteptari-si-raspunsuri-bucuresti-editura-academiei-romane/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-stanescu-arpinte-2015-asistenta-sociala-in-romania-dupa-25-de-ani-cluj-napoca-eikon/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-stanescu-arpinte-2015-asistenta-sociala-in-romania-dupa-25-de-ani-cluj-napoca-eikon/
http://www.prouniversitaria.ro/carte/demand-and-supply-of-social-economy
http://www.worldcat.org/title/asistenta-sociala-in-romania-dupa-25-de-ani-raspuns-la-problemele-tranzitiei-texte-selectate/oclc/941069950&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/asistenta-sociala-in-romania-dupa-25-de-ani-raspuns-la-problemele-tranzitiei-texte-selectate/oclc/941069950&referer=brief_results
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4. Stănescu Simona Maria  (coord.), Asiminei Romeo, Vîrjan Daniela (2013). 

Raport de recomandări al economiei sociale. România 2013. Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare România, ISBN 978-606-93357-5-8, 57 pagini, carte prezentă în 10 biblioteci din 

Worldcat 17 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-

raportul-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/ 

5. Stănescu Simona Maria  (coordonator), Aura Alexandrescu, Marian Bojincă, 

Simona Ernu, Livia Rădulescu, (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoane de etnie 

romă, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, ISBN 978-606-93357-4-1, 100 

pagini, carte prezentă în 7 biblioteci din Worldcat 18 

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/Modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-

persoane-de-etnie-roma.pdf  

6. Stănescu Simona Maria  (coordonator), Livia Rădulescu, Aura Alexandrescu, 

Marian Bojincă, Simona Ernu, (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de 

venit minim garantat, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, ISBN 978-606-

93357-1-0, 89 pagini, carte prezentă în 7 biblioteci din Worldcat 19 

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-

SOCIALE-PENTRU-BENEFICIARI-DE-VENIT-MINIM-GARANTAT1.pdf 

                                                                                                                                                              
http://www.worldcat.org/title/demand-and-supply-of-social-economy-two-development-regions-of-

romania/oclc/1016498792&referer=brief_results 

http://www.worldcat.org/title/demand-and-supply-of-social-economy-two-development-regions-of-

romania/oclc/951393109&referer=brief_results  
17 Indiana University, Columbia University in the City of New York, University of Wisconsin – Madison, 

General Library System, University of California Los Angeles, Stanford University Libraries, The British Library St 

Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România 

http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-

2013/oclc/896844463&referer=brief_results  

http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-

2013/oclc/935615189&referer=brief_results  
18 Indiana University, Yale University Library, University of California Loas Angeles, Southerm Regional 

Library Facility, University of California, Los Angeles, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România 

http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-de-etnie-

roma/oclc/880031889&referer=brief_results  
19 Indiana University, Yale University Library, University of California Loas Angeles, Southerm Regional 

Library Facility, University of California, Los Angeles, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România 

http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-beneficiari-de-venit-minim-

garantat/oclc/879915891&referer=brief_results  

http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-raportul-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/programul-natiunilor-unite-pentru-dezvoltare-lanseaza-raportul-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/Modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-de-etnie-roma.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/Modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-de-etnie-roma.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-BENEFICIARI-DE-VENIT-MINIM-GARANTAT1.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-BENEFICIARI-DE-VENIT-MINIM-GARANTAT1.pdf
http://www.worldcat.org/title/demand-and-supply-of-social-economy-two-development-regions-of-romania/oclc/1016498792&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/demand-and-supply-of-social-economy-two-development-regions-of-romania/oclc/1016498792&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/demand-and-supply-of-social-economy-two-development-regions-of-romania/oclc/951393109&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/demand-and-supply-of-social-economy-two-development-regions-of-romania/oclc/951393109&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/896844463&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/896844463&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/935615189&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/raport-de-recomandari-al-economiei-sociale-romania-2013/oclc/935615189&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-de-etnie-roma/oclc/880031889&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-de-etnie-roma/oclc/880031889&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-beneficiari-de-venit-minim-garantat/oclc/879915891&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-beneficiari-de-venit-minim-garantat/oclc/879915891&referer=brief_results
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7. Stănescu Simona Maria  (coordonator), Marian Bojincă, Aura Alexandrescu, 

Simona Ernu, Livia Rădulescu, (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani 

care părăsesc sistemul de protecție a copilului, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

România, ISBN 978-606-93357-2-7, 76 pagini, carte prezentă în 7 biblioteci din Worldcat 20 

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-

SOCIALE-PENTRU-TINERI-PESTE-18-ANI-CARE-PARASESC-SISTEMUL-

INSTITUTIONALIZAT-DE-PROTECTIE-A-COPILULUI.pdf  

8. Stănescu Simona Maria  (coordonator), Simona Ernu, Aura Alexandrescu, 

Marian Bojincă, Livia Rădulescu, (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoane cu 

dizabilități, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, ISBN 978-606-93357-3-4, 

86 pagini, carte prezentă în 7 biblioteci din Worldcat 21 

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-

SOCIALE-PENTRU-PERSOANE-CU-DIZABILITATI.pdf  

9. Stănescu Simona Maria  (coordonator), Romeo Asiminei, Octavian Rusu, 

Daniela Vîrjan, (2012). Profit pentru oameni – raport de deschidere în cadrul proiectului 

Modelul Economiei Sociale în România, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, 

ISBN 978-973-0-12138-4, 73 pagini, carte prezentă în 13 biblioteci din Worldcat 22     

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2012/01/Raport-de-Deschide-privind-

Economia-Sociala1.pdf  

10. Stănescu Simona Maria, Cace Sorin (coordonatori), Vlad Achimescu, Florin 

Botonogu, Gabriela Dima, Adina Drăgotoiu, Simona Ilie, Alina Ioana Marinoiu, Victor 

Nicolăescu, Ramona Pavel, Ana Maria Preoteasa, Iulian Stănescu, Mariana Stanciu, Ştefan 

                                                 
20 Indiana University, Yale Univ Library, Univ of California Loas Angeles, Southerm Regional Library 

Facility, University of California, Los Angeles, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România 

http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-tineri-peste-18-ani-care-parasesc-

sistemul-institutionalizat-de-protectie-a-copilului/oclc/933394103&referer=brief_results  
21 Univ of Chicago Library, Indiana University, Univ of California Loas Angeles, Southerm Regional Library 

Facility, Univ of California, Los Angeles, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca 

Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, România   http://www.worldcat.org/title/modele-de-

intreprinderi-sociale-pentru-persoane-cu-dizabilitati/oclc/887918419&referer=brief_results  
22 Univ of Chicago Library, Columbia Univ in the City of New York, Univ of Wisconsin – Madison, General 

Library System, Yale Univ Library, HCL Technical Services Harvard College Library, Harvard Univ, Univ of 

California Los Angeles Southern Regional Library Facility, University of California, Los Angeles, Stanford Univ 

Libraries, The British Libraru St Pancras, Deutsche Zentralbibliothek fur Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Leibniz 

Informationszentrum Wirtschaft Standort Kiel, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus 

Potsdamer Straße SBB-PK, Potsdamer Straße    http://www.worldcat.org/title/profit-pentru-oameni-raport-de-

deschidere-in-cadrul-proiectului-modelul-economiei-sociale-in-romania/oclc/844085746&referer=brief_results  

http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-TINERI-PESTE-18-ANI-CARE-PARASESC-SISTEMUL-INSTITUTIONALIZAT-DE-PROTECTIE-A-COPILULUI.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-TINERI-PESTE-18-ANI-CARE-PARASESC-SISTEMUL-INSTITUTIONALIZAT-DE-PROTECTIE-A-COPILULUI.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-TINERI-PESTE-18-ANI-CARE-PARASESC-SISTEMUL-INSTITUTIONALIZAT-DE-PROTECTIE-A-COPILULUI.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-PERSOANE-CU-DIZABILITATI.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/02/MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-PERSOANE-CU-DIZABILITATI.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2012/01/Raport-de-Deschide-privind-Economia-Sociala1.pdf
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2012/01/Raport-de-Deschide-privind-Economia-Sociala1.pdf
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-tineri-peste-18-ani-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-a-copilului/oclc/933394103&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-tineri-peste-18-ani-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-a-copilului/oclc/933394103&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-cu-dizabilitati/oclc/887918419&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-cu-dizabilitati/oclc/887918419&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/844085746?page=frame&url=http%3A%2F%2Fwww.gbv.de%2Foclc_opc_link%2Foclc_opc_link.php%3FHILN%3D11%26OCLCNum%3D931029580%26checksum%3Dcca819be89b6a644fbfd5958fdb739b7&title=Staatsbibliothek+zu+Berlin+-+Preu%C3%9Fischer+Kulturbesitz%2C+Haus+Potsdamer+Stra%C3%9Fe&linktype=opac&detail=S5B%3AStaatsbibliothek+zu+Berlin+-+Preu%C3%9Fischer+Kulturbesitz%2C+Haus+Potsdamer+Stra%C3%9Fe%3AState+or+National+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/844085746?page=frame&url=http%3A%2F%2Fwww.gbv.de%2Foclc_opc_link%2Foclc_opc_link.php%3FHILN%3D11%26OCLCNum%3D931029580%26checksum%3Dcca819be89b6a644fbfd5958fdb739b7&title=Staatsbibliothek+zu+Berlin+-+Preu%C3%9Fischer+Kulturbesitz%2C+Haus+Potsdamer+Stra%C3%9Fe&linktype=opac&detail=S5B%3AStaatsbibliothek+zu+Berlin+-+Preu%C3%9Fischer+Kulturbesitz%2C+Haus+Potsdamer+Stra%C3%9Fe%3AState+or+National+Library
http://www.worldcat.org/title/profit-pentru-oameni-raport-de-deschidere-in-cadrul-proiectului-modelul-economiei-sociale-in-romania/oclc/844085746&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/profit-pentru-oameni-raport-de-deschidere-in-cadrul-proiectului-modelul-economiei-sociale-in-romania/oclc/844085746&referer=brief_results
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Corneliu Ştefănescu, Cristina Tomescu, (2011). Alt fel de ocupare: cererea de economie socială 

în regiunile de dezvoltare București Ilfov și  Sud Est,  Editura Expert, București,  ISBN 978-973-

618-272-3, 273 pagini, carte prezentă în 21 biblioteci din Worldcat 23 

https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-eds-2011-un-alt-

fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-

bucuresti-expert/ 

11. Stănescu Simona Maria, Cace Sorin, Filip Alexandrescu (coordonatori), Vlad 

Achimescu, Ionuţ Ardeleanu, Daniel Arpinte, Cosmin Briciu, Gabriela Dima, Flavius Mihalache, 

Gabriela Neagu, Mihnea Preotesi, Gabriel Stănilă, Laura Tufă, Elena Zamfir, (2011). Între 

oportunități și riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București Ilfov și 

Sud Est, Editura Expert, București, ISBN 978-973-618-271-6, 363 pagini, carte prezentă în 22 

biblioteci din Worldcat 24    

https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-alexandrescu-filip-

eds-2011-intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-

bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-e/ 

                                                 
23 Unicersity of Michigan, University of Pittsburgh, Ohio State University Libraries, Cornell University 

Library, University of Chicago Library, Library of Congress, Indiana University, Columbia University in the City of 

New York,  University of Illinois at Urbana Champaign, University of Wisconsin – Madison, General Library 

System, Yale University Library, University of Washington Libraries, University of California Los Angeles 

Southern Regional Library Facility, University of California, Los Angeles, Stanford University Libraries, European 

University Institute, NUKAT Union Catalog of Polish Research Libraries, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 

Todoran”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca România, Deutsche Zentralbibliothek fur 

Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Leibniz Informationszentrum Wirtschaft Standort Kiel, Bayerische 

Staatsbibliothek 

http://www.worldcat.org/title/alt-fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-

bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/793633515&referer=brief_results 

http://www.worldcat.org/title/cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-

est/oclc/785860297&referer=brief_results  
24 Unicersity of Michigan, University of Pittsburgh, Ohio State University Libraries, Cornell University 

Library, University of Chicago Library, Library of Congress, Indiana University, University of Illinois at urbana 

Champaign, University of Wisconsin – Madison, General Library System, Yale University Library, HCL Technical 

Services, University of Washington Libraries, University of California Los Angeles Southern Regional Library 

Facility, University of California, Los Angeles, Stanford University Libraries, The British Libraru St Pancras, 

European University Institute, NUKAT Union Catalog of Polish Research Libraries, Biblioteca Centrală Universitară 

„Eugen Todoran”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca România, Deutsche 

Zentralbibliothek fur Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Leibniz Informationszentrum Wirtschaft Standort Kiel, 

Bayerische Staatsbibliothek 

http://www.worldcat.org/title/intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-

dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/895359068&referer=brief_results 

http://www.worldcat.org/title/oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-

est/oclc/785860290&referer=brief_results  

https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-eds-2011-un-alt-fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-expert/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-eds-2011-un-alt-fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-expert/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-eds-2011-un-alt-fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-expert/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-alexandrescu-filip-eds-2011-intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-e/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-alexandrescu-filip-eds-2011-intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-e/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/stanescu-simona-maria-cace-sorin-alexandrescu-filip-eds-2011-intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est-bucuresti-e/
http://www.worldcat.org/title/alt-fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/793633515&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/alt-fel-de-ocupare-cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/793633515&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/785860297&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/cererea-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/785860297&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/895359068&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/intre-oportunitati-si-riscuri-oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/895359068&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/785860290&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/oferta-de-economie-sociala-in-regiunile-de-dezvoltare-bucuresti-ilfov-si-sud-est/oclc/785860290&referer=brief_results
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12. Cace Sorin, Preoteasa Ana Maria, Tomescu, Cristina, Stănescu Simona Maria  

(coordonatori), Raluca Popescu, Simona Ilie, Gabriela Neagu, Laura Tufă, Adriana Neguţ, Adina 

Mihăilescu,  Ana Maria Preoteasa, Cristina Tomescu, Monica Şerban (2010). Legal şi egal pe 

piaţa muncii pentru comunităţile de romi. Diagnoza factorilor care influenţează nivelul de 

ocupare la populaţia de romi din România, Fundația Soroș România, Editura Expert, ISBN: 978-

973-618-246-4, 133 pagini, carte prezentă în 4 biblioteci din Worldcat 25   

https://bibliotecadesociologie.ro/download/cace-sorin-preoteasa-ana-maria-tomescu-cristina-

stanescu-simona-maria-eds-2010-legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-

diagnoza-factorilor-care-influenteaza-nivelul/ 

13. Cătălin Zamfir, Stănescu Simona Maria, Cosmin Briciu (coordonatori), Daniel 

Arpinte, Ana Dumitrescu, Cristina Iova, Codrin Scutaru, Raluca Popescu, Cristina Tomescu, 

Elena Zamfir, (2010). Politici de incluziune socială în perioada de criză economică, Editura 

Expert ISBN: 978-973-618-240-2, 250 pagini, carte prezentă în 7 biblioteci din Worldcat26   

https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-catalin-stanescu-simona-briciu-cosmin-eds-

2010-politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica-bucuresti-expert/ 

14. Cătălin Zamfir, Stănescu Simona Maria  (coordonatori), Alexandrescu Filip, 

Arpinte Daniel, Bălțătescu Daniela, Bălțătescu Sergiu, Bleahu Ana, Briciu Cosmin, Buzducea 

Doru, Cace Sorin, Călin Romelia, Dan Adrian, Doboș Cristina, Gherghina Sergiu, Grigoraș Vlad, 

Hatos Adrian, Ilie Simona, Lambru Mihaela, Larionescu Maria, Lăzărescu-Spetețchi Larisa, 

Mihai Ioana-Alexandra, Mitroi Veronica, Neagu Gabriela, Nițulescu Dana Cornelia, Gyongyi 

Pastor, Pescaru-Urse Daniela, Laszlo Peter, Petrescu Claudia, Pitulac Tudor, Pop Liliana, Pop 

Luana Miruna, Popescu Raluca, Precupețu Iuliana, Preda Marian, Preoteasa Ana Maria, Preotesi 

Mihnea, Rughinișa Ana Cosima, Scutaru Codrin, Stănculescu Manuela Sofia, Stănescu Iulian, 

Stoica Laura, Surdu Mihai, Șerban Monica, Tompea Anca, Toth Cosmin, Umbreș Radu Gabriel, 

                                                 
25 The British Library St Pancras, Deutsche Zentralbibliothek fur Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Leibniz 

Informationszentrum Wirtschaft Standort Kiel, Hertie School of Governance, Library and Information Services, 

Bayerische Staatsbibliothek 

http://www.worldcat.org/title/legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-diagnoza-factorilor-

care-influenteaza-nivelul-de-ocupare-la-populatia-de-romi-din-romania/oclc/863169156&referer=brief_results  
26 Ohio State University Libraries, University of Chicago Library, University of Wisconsin – Madison, 

General Library System, Stanford University Libraries, The British Library St Pancras, Bayerische Staatsbibliothek, 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” 

http://www.worldcat.org/title/politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-

economica/oclc/826587373&referer=brief_results 

http://www.worldcat.org/title/politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-

economica/oclc/935590604&referer=brief_results  

https://bibliotecadesociologie.ro/download/cace-sorin-preoteasa-ana-maria-tomescu-cristina-stanescu-simona-maria-eds-2010-legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-diagnoza-factorilor-care-influenteaza-nivelul/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/cace-sorin-preoteasa-ana-maria-tomescu-cristina-stanescu-simona-maria-eds-2010-legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-diagnoza-factorilor-care-influenteaza-nivelul/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/cace-sorin-preoteasa-ana-maria-tomescu-cristina-stanescu-simona-maria-eds-2010-legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-diagnoza-factorilor-care-influenteaza-nivelul/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-catalin-stanescu-simona-briciu-cosmin-eds-2010-politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica-bucuresti-expert/
https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-catalin-stanescu-simona-briciu-cosmin-eds-2010-politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica-bucuresti-expert/
http://www.worldcat.org/title/legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-diagnoza-factorilor-care-influenteaza-nivelul-de-ocupare-la-populatia-de-romi-din-romania/oclc/863169156&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/legal-si-egal-pe-piata-muncii-pentru-comunitatile-de-romi-diagnoza-factorilor-care-influenteaza-nivelul-de-ocupare-la-populatia-de-romi-din-romania/oclc/863169156&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica/oclc/826587373&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica/oclc/826587373&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica/oclc/935590604&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-de-incluziune-sociala-in-perioada-de-criza-economica/oclc/935590604&referer=brief_results
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Vîrdol Amalia, Voicu Bogdan, Voicu Mălina, Zamfir Elena (2007). Enciclopedia dezvoltării 

sociale, Editura Polirom, Iaşi ISBN 978-973-46-0702-0, 661 pagini, carte prezentă în 13 

biblioteci din Worldcat 27  http://www.polirom.ro/carti/-/carte/2657 

15. Vonica Răduțiu (Stănescu) S. M. (coordonator), Cristina Băjenaru, Cristina 

Doboș, Dana Cornelia Nițulescu, Raluca Popescu, Laura Stoica, (2004). Aderarea României la 

Uniunea Europeană: impactul asupra statului bunăstării românesc, Academia Română, 

Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Economică, colecția Probleme economice, 

Centrul de Informare și Documentare Economică, nr. 122 – 123 / 2004,  ISBN 973-7940-65-2, 58 

pagini,  

http://bibliotecadesociologie.ro/download/vonica-radutiu-simona-ed-2004-aderarea-romaniei-la-

uniunea-europeana-impactul-asupra-statului-bunastarii-romanesc-bucuresti-centrul-de-informare-

si-documentare-economica/ 

 

În continuare voi prezenta primele trei volume din punct de vedere al numărului de 

cercetători științific și cadre didactice universitare implicate. Fiecare dintre aceste trei volume a 

inclus o muncă de echipă atât la nivelul echipei de coordonare cât și în lucrul cu echipa de autori. 

Fiecare dintre aceștia a primit comentarii constructive atât din partea coordoantorilor cât și a 

celorlalți autori ceea ce a contribuit substanțial la creșterea calității contribuțiilor științifice 

publicate.  

Volumul coordonat împreună cu Academicianul Cătălin Zamfir Enciclopedia dezvoltării 

sociale, (2007, Iaşi, Editura Polirom) cuprinde peste 100 de termeni reprezentând concepte și 

metode ale paradigmei dezvoltării sociale elaborate de 51 de autori români din universități și 

centre de cercetare din țară și din străinătate. Volumul are caracter original: face parte din 

puținele lucrări de acest gen din lume și continuă să fie un instrument eficient de lucru pentru 

promovarea unei culturi a dezvoltării sociale în România.  

Volumul coordonat cu Elena Zamfir și Daniel Arpinte Asistența socială în România după 

25 de ani: răspuns la problemele tranziției, Texte selectate (2015, Cluj-Napoca, Editura Eikon) a 

                                                 
27 University of Pittsburgh, Cornell University Library, Indiana University, Columbia University in the City of 

New York, University of Wisconsin – Madison, General Library System, Yale University Library, University of 

California Los Angeles, Stanford University Libraries, The British Library St Pancras, Deutsche Zentralbibliothek 

fur Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Leibniz Informationszentrum Wirtschaft Standort Kiel, Bayerische 

Staatsbibliothek, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 

Blaga”, Cluj-Napoca România   

http://www.worldcat.org/title/enciclopedia-dezvoltarii-sociale/oclc/861794106&referer=brief_results   

http://www.polirom.ro/carti/-/carte/2657
http://bibliotecadesociologie.ro/download/vonica-radutiu-simona-ed-2004-aderarea-romaniei-la-uniunea-europeana-impactul-asupra-statului-bunastarii-romanesc-bucuresti-centrul-de-informare-si-documentare-economica/
http://bibliotecadesociologie.ro/download/vonica-radutiu-simona-ed-2004-aderarea-romaniei-la-uniunea-europeana-impactul-asupra-statului-bunastarii-romanesc-bucuresti-centrul-de-informare-si-documentare-economica/
http://bibliotecadesociologie.ro/download/vonica-radutiu-simona-ed-2004-aderarea-romaniei-la-uniunea-europeana-impactul-asupra-statului-bunastarii-romanesc-bucuresti-centrul-de-informare-si-documentare-economica/
http://www.worldcat.org/title/enciclopedia-dezvoltarii-sociale/oclc/861794106&referer=brief_results
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fost dedicat aniversării a 25 de ani de relansare a domeniului asistenței sociale în România. 

Capitolele volumului surprind evoluția sistemului național de asistență socială în contextul 

provocărilor tranziției de la economia planficată la economia de piață și ale perioadelor de criză 

generatoare de măsuri severe de austeritate pentru populație. Cartea include cinci părți: asistența 

socială: o istorie dramatică, structura sistemului de asistență socială, spre o asistență socială 

integrată asupra familiei, o asistență socială eficientă a grupurilor vulnerabile și politici sociale în 

asistență. Fiecare capitol a beneficiat de contribuția unor cercetători științifici cu experiență în 

publicare. Pe parcursul elaborării volumului au fost organizate seminarii de lucru pe parcursul 

cărora autorii și-au prezentat rezultatele obținute și au primit comentarii și îndrumări de la 

coordonatori, de la colegii de volum și de la alți participanți interesați de subiectele abordate. 

Acest exercițiu științific comun a contribuit seminificativ la coagularea intereselor de cercetare 

ale colectivlului științific, a îmbunătățit substanțial calitatea materialelor științifice elaborate și a 

condus la abordarea unei viziuni științifice comune asupra modului de abordare a subiectelor de 

cercetare științifică alese.  

Anexele volumului sunt substannțiale și cuprind informații complementare celor 

prezentate în cadrul capitolelor: cadrul instituțional al sistemului de asistență socială, principalele 

acte normative (legi și ordonanțe ale guvernului) din domeniul asistenței sociale din 1990 până în 

prezent și niveluri minime de trai. În vederea creșterii vizibilității internaționale a rezultatelor de 

cercetare obținute, volumul include traducerea în limba engleză a cuprinsului, a prezentării 

autorilor și a prefaței.  

Volumul coordonat împreună cu Zamfir, Elena și Voicu Mălina, Politici sociale în 

România după 30 de ani. Așteptări și răspunsuri, a văzut lumina tiparului în anul 2020 la Editura 

Academiei Române, București. Volumul este dedicat aniversării a 30 de ani a Institutului de 

Cercetare a Calității Vieții, Academia Română. Cei 21 de autori implicați au contribuit la 

elaborarea a 16 de capitole care abordează politica socială postdecembristă, regimul de furnizare 

a bunăstării, programele de guvernare postdecembriste, politicile de acordare a venitului minim 

garantat, evaluarea nevoilor populației, inechitatea socială, susținerea parentingului în România, 

politici sociale de protecție față de riscul victimizării, economia socială și modelul de societate în 

România. Din rândul grupurilor vulnerabile, a fost trecută în revistă situația copiilor din 

România, a beneficiarilor de venit minim garantat, minoritatea romă, familiile monoparentale și 

persoanele vârstnice.  
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 O altă direcție care pune în valoare capacitatea mea de coordonare științifică este calitatea 

de co-coordonator al colecției de științe psiho-sociale din cadrul Editurii ProUniversitaria, editură 

acreditată A2 alături de Prof. Univ. Dr. Mihaela Tomiță28.  De la momentul în care, la invitația 

Prof. Univ. Dr. Mihaela Tomiță am început această colaborare cu Editura Prouniversitaria în anul 

2013 și până acum au văzut lumina tiparului 43 de titluri dintre care, doar pe parcursul ultimelor 

trei ani (2018-2020) menționez:  

- Fitzek Sebastian (2020) Sacrul și puterea politică. Abordări psiho-sociale ale 

imaginarului colectiv, București: ProUniversitaria 

- Alexandrescu, Filip (2020) Social conflict and the making of a globalized place at 

Roșia Montana, București: ProUniversitaria 

- Ilie Simona, Tomescu Cristina Rotariu Lucian (2020) Viața în detenție: sistem și 

calitate, București: ProUniversitaria 

- Oprica Romulus (2020) Manageri de top din România despre succesul în carieră. 

O perspectivă sociologică, București: ProUniversitaria 

- Mărginean Ioan (2020). Cercetări și studii sociologice, București: 

ProUniversitaria 

- Pogan, Livia (2019) Relația muncă-familie în contextul globalizării, București: 

ProUniversitaria 

- Deliu, Alexandra (2019) Identity here and there. Migration as resource for 

identity construction, București: ProUniversitaria 

- Croitoru Alin (2019) Antreprenoriat și migrație de revenire în România, 

București: ProUniversitaria 

- Țoc Sebastian (2018) Clasă și educație. Inegalitate și reproducere socială în 

învățământul românesc,  

- Voicu Mălina (2018) Modernization, Path-Dependence and Cultural Change, 

București: ProUniversitaria 

- Preoteasa Ana Maria (2018) Fațetele muncii precare în România / Multiple facets 

of precarious work in Romania, București: ProUniversitaria 

                                                 
28 http://www.prouniversitaria.ro/colectie/Stiinte-psiho-sociale-547  

http://www.prouniversitaria.ro/colectie/Stiinte-psiho-sociale-547
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- Stănculescu Manuela Sofia (coordonator), Marin Monica, Buligescu Bianca., Blaj 

(Necula) Georgiana (2018) Serviciile sociale în România. Stare de fapt și provocări. Servicii de 

locuire socială, București: ProUniversitaria 

 

Pentru fiecare dintre volumele publicate în cadrul colecției de psiho-sociale din cadrul 

Editurii ProUniversitaria am acordat autorilor comentarii științifice, observații și diferite 

îndrumări și am contribuit la creșterea valorii manuscriselor trimise de autori în vederea 

publicării. Apreciez că acest gen de coordonare științifică a reprezentat un excellent sprijin 

profesional pentru autorii interesați să își valorizeze prin publicații rezultatele de cercetare 

obținute în cadrul carierei profesionale.  

Totodată, în vederea creșterii vizibilității rezultatelor științifice de cercetare obținute, am 

diseminat informațiile în cadrul unor interviuri realizate cu autorii mai sus menționați pe 

platforma on-line Româia Socială după cum urmează :  

- Interviu cu Ana Maria Preoteasa, câștigătoarea premiului Academiei Române „Henri 

H. Stahl” în sociologie în 2018 pentru volumul Fațetele muncii precare în România / 

Multiple facets of precarious work in Romania (2018), București: ProUniversitaria 

https://www.romaniasociala.ro/interviu-cu-ana-maria-preoteasa-castigatoarea-premiului-

academiei-romane-henri-h-stahl-in-sociologie-2018/  

- Interviu cu Sebastian Fitzek pentru volumul (2020) Sacrul și puterea politică. 

Abordări psiho-sociale ale imaginarului colectiv, București: ProUniversitaria 

https://www.romaniasociala.ro/aparitie-editoriala-sebastian-fitzek-2020-sacrul-si-puterea-

politica-abordari-psihociale-ale-imaginarului-colectiv/  

- Interviu cu Filip Alexandrescu pentru volumul (2020) Social conflict and the making 

of a globalized place at Roșia Montana, București: ProUniversitaria 

https://www.romaniasociala.ro/aparitii-editoriale-filip-alexandrescu-social-conflict-and-the-

making-of-a-globalized-place-at-rosia-montana/  

 

 Totodată, am participat ca vorbitor la evenimentele de lansare de carte organizate pentru 

următoarele volume de autor publicate în cadrul colecției de psiho-sociale a Editurii 

ProUniversitaria pe care o co-coordonez:  

https://www.romaniasociala.ro/interviu-cu-ana-maria-preoteasa-castigatoarea-premiului-academiei-romane-henri-h-stahl-in-sociologie-2018/
https://www.romaniasociala.ro/interviu-cu-ana-maria-preoteasa-castigatoarea-premiului-academiei-romane-henri-h-stahl-in-sociologie-2018/
https://www.romaniasociala.ro/aparitie-editoriala-sebastian-fitzek-2020-sacrul-si-puterea-politica-abordari-psihociale-ale-imaginarului-colectiv/
https://www.romaniasociala.ro/aparitie-editoriala-sebastian-fitzek-2020-sacrul-si-puterea-politica-abordari-psihociale-ale-imaginarului-colectiv/
https://www.romaniasociala.ro/aparitii-editoriale-filip-alexandrescu-social-conflict-and-the-making-of-a-globalized-place-at-rosia-montana/
https://www.romaniasociala.ro/aparitii-editoriale-filip-alexandrescu-social-conflict-and-the-making-of-a-globalized-place-at-rosia-montana/
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Datorită contextului pandemic din anul 2020, lansările de carte pentru volumele de autor 

ale lui Sebastian Fitzek și al lui Filip Alexandrescu au fost organizate în mediul on-line.  
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