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Sinteză 

 

Organigrama ICCV include 63 de posturi, dintre care 45,5 de cercetători științifici şi doi directori 

(un director şi un director adjunct).  

În 2021, și-au desfășurat activitatea în calitate de angajați 36 de doctori în științe și54 doctoranzi 

(Școala de Studii Avansate a Academiei Române SCOSAAR și Școala Doctorală a Universității din 

București). Personalul ICCV include nouă coordonatori de doctorate în cadrul Școlii de Studii 

Avansate a Academiei Române SCOSAAR, specializarea sociologie.  

În anul 2021, cercetătorii ICCV au publicat 90 de articole în reviste de specialitate, dintre care:  

 11 articole în reviste cotate ISI dintre care 11 în reviste din străinătate 

 27 de articole în reviste BDI şi B+ din România (acestora li se adaugă 5 prezentări de 

evenimente ştiinţifice sau recenzii) 

 1 articol în revistă din străinătate indexată în baze de date internaţionale 

 46 articole în alte tipuri de reviste din România  

Au fost, de asemenea, publicate 7 cărți, dintre care: 

 4 publicate în străinătate 

 3 publicate la alte edituri din ţară. 

Cercetătorii ICCV au contribuit, în calitate de autori unici sau co-autori, la redactarea a 33 capitole 

de carte, dintre care: 

 10 capitole publicate în străinătate 

 22 capitole publicate în alte edituri din România (acestora li se adaugă 1 capitol în volumele 

unor conferințe) 

 

Pe parcursul anului 2021, cercetătorii ICCV au contribuit la elaborarea a 38 rapoarte de interes 

public dintre care unul în străinătate. 

În 2021, cercetătorii ICCV au susținut prezentări ale lucrărilor științfice în cadrul a 180 de 

conferințe după cum urmează:  

  57 prezentări la conferințe internaționale organizate în străinătate 

 108 prezentări la conferințe internaționale organizate în țară 

  15 prezentări la conferințe naționale  

 

În 2021, publicaţiile cercetătoriilor științifici ICCV au înregistrat un număr de 926 de citări dintre 

care 326 în publicaţii cotate ISI şi de 600 de ori în alte baze de date și motoare de căutare. 
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1. Institutul/centrul de cercetare. Domenii de cercetare. Programe/teme de 

cercetare 

 

Aflat în cel de-al treizeci și doileaan de activitate, Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), 

membru al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, 

a devenit o instituție reper pentru cercetarea în domeniul social din România. 

Înfiinţat în ianuarie 1990, ICCV își propunea să realizeze cercetare în domenii de interes pentru 

societatea românească în contextul perioadei de tranziție post-comuniste. Definite ca teme prioritare 

la începutul anilor 90, calității vieții și politicilor sociale li s-au adăugat, de-a lungul celor trei 

decenii de funcționare, alte direcții de cercetare de interes pentru societatea românească. Astăzi, 

institutul realizează cercetare științifică fundamentală în următoarelor domenii: 

1. Politici sociale  

2. Calitatea vieții  

3. Starea socială a României (analiza tranziției, starea de criză și ieșirea din criză) 

4. Schimbarea / dezvoltare socială proiectată 

5. Sărăcie și politicile anti-sărăcie 

6. Capital social și simbolic. Studiul valorilor sociale 

7. Standard de viață. Venituri și consum 

8. Migrație internațională 

9. Situația socio-economică a populației de romi și a altor grupuri vulnerabile  

10. Economie socială 

11. Ocupare și venituri (perspective sociale) 

12. Schimbare demografică 

13. Schimbări sociale în contextul pandemiei COVID-19 

 

Pe parcursul anului 2021, toți cercetătorii științifici ICCV au participat la realizarea obligațiilor 

asumate în cadrul temelor incluse în planul de cercetare (pentru mai multe detalii a se vedea Tabelul 

2 Teme de cercetare incluse în programul Institutului de Cercetare a Calității Vieții în 2020). 

2. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători doctorate 

(detalii în tabelul centralizator din Anexa 2 Rezultatele ICCV în 2020) 

Organigrama ICCVinclude 63 de posturi, dintre care 45,5 de cercetători științifici şi doi directori 

(un director şi un director adjunct). 

În 2021, și-au desfășurat activitatea în calitate de angajați 36 de doctori în științe și 54 doctoranzi 

(Școala de Studii Avansate a Academiei Române SCOSAAR și Școala Doctorală a Universității din 

București). Personalul ICCV include nouă coordonatori de doctorateîn cadrul Școlii de Studii 

Avansate a Academiei Române SCOSAAR, specializarea sociologie.  

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

În 2021, activitatea de formare a tinerilor cercetători s-a concentrat în special asupra extinderii și 

consolidării școlii doctorale. În cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române SCOSAAR, 

specializarea sociologie își desfășoară activitatea nouă coordonatori de doctorat, îndrumând53 de 

doctoranzi. În total, în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române, specializarea 

sociologie se află în prezent 53 de doctoranzi  (pentru mai multe detalii a se vedea Tabelul 1 

Coordonatori de doctorat și doctoranzi ICCV în 2020).  

Pe parcursul anului 2021, cercetătorii ICCV au participat în calitate de membri în comisii de 

susținere sau îndrumare a unor teze de doctorat sau de abilitare în cadrul școlilor doctorale din 
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cadrul SCOSAAR Academia Română, a Universității din București, Universitatea din Craiova, 

SNSPA, ASE și a Universității de Vest din Timișoara. 

Tabel 1. Coordonatorii de doctorat şi doctoranzii ICCV în 2021 

 

Nr. crt. Coordonator de doctorat Doctoranzi în noiembrie 2021 

SCOSAAR, Academia Română 

1 CS I Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir 8 

2 CS I Prof. univ. dr. Ioan Mărginean 6 

3 CS I Prof. univ. dr. Elena Zamfir 9 

4 CS I Prof.univ.dr. Ilie Bădescu 6 

5 CS I dr. Sorin Cace 12 

6 CS I dr. Bogdan Voicu 2 

7 Prof.univ.dr. Horațiu Rusu  2 

8 CS II dr. Ecaterina Balica 4 

9 CS I dr. Malina Voicu 4 

 

4. Infrastructură de cercetare nou achiziţionată/completată în anul 2021: 

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

euro) etc. 

 

ICCV are în dotare o bibliotecă de specialitate care oferă cititorilor aproximativ 3000 de volume, 

probabil cea mai completă colecţie de carte din România în domeniile calitatatea vieții și politici 

sociale. Biblioteca oferă acces şi la un consistent număr de titluri în domeniul metodologiei 

(calitativ/cantitativ) aplicate în ştiinţele sociale. 

ICCV gestionează şi oferă accesul deschis la:  

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

instituțională a ICCV, Academia Română, în direcția consolidării comunității sociologice 

românești prin construirea unei baze de date comprehensibilă care colecționează, digitalizează, 

organizează și oferă acces structurat la materiale de specialitate din domeniul sociologiei și 

specializărilor conexe. Baza de date BVS coordonată de CS III Eugen Glăvan cuprindea la data 

de 30 septembrie 2021 un număr de 1.966 de cărți și articole în format digital:  275 cărți, 1.632 

articole, 26 rapoarte de cercetare, 13 baze de date, 8 manuscrise și 12 alte tipuri de 

publicații(detalii despre activitatea legată de acest proiect instituţional ICCV se regăsesc în 

Anexa 7 Biblioteca Virtuală de Sociologie). 

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

inventarul titlurilor relevante din publicistica sociologică românească din perioada 1900-2015. 

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

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

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

continuu, iar bazele de date sunt periodic actualizate și completate. Coordonator proiect: CS I 

Simona Maria Stănescu. 

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

ICCV susţine o serie de publicaţii în domeniile sale de activitate:  

 Calitatea Vieții. Revistă de politici sociale – indexată în SCOPUS,  CEEOL, Index 

Copernicus,  Public Affairs Information Service (PAIS), Sociological Abstracts, The Belt 

and Road Initiatives Reference Source (Ebsco),calificativ B+ CNCSIS. Apare tipărită şi este 

http://www.biblioecadesociologie.ro/
http://bibliotecadesociologie.ro/publicistica-romaneasca/


 5 

disponibilă online la https://www.revistacalitateavietii.ro/Editura Academiei Române: 4 

numere/an (mai multe detalii în Anexa 5 Revista Calitatea Vieții) 

 Sociologie Românească, în colaborare cu Asociația Română de Sociologie. Revista a fost 

înfiinţată în 1936 de reputatul sociolog român Dimitrie Gusti, membru al Academiei 

Române din anul 1919 și președinte al Academiei Române (1944-1946). Revista a fost 

desfiinţată în 1946 de regimul comunist și reînfiinţată în 1990 de Asociaţia Română de 

Sociologie, care a rămas şi editorul revistei de atunci. Revista oferă spaţiu de publicare 

pentru opiniile, articolele ştiinţifice şi recenziile de carte ale specialiștilor din domeniul 

sociologiei și specializărilor conexe. Sunt acceptate studii redactate în limba engleză, 

franceză sau română, relevante pentru publicul ţintă al revistei. Revista este indexată în 

CEEOL, DOAJ, ERIHPLUS, Index Copernicus;calificativ B+ CNCSIS. Din anul 2019, 

revista apare de două ori pe an.(mai multe detalii în Anexa 6 Revista Sociologie 

Românească) 

 Platforma on-line România Socială (RS) este o platformă de discuții, dezbateri, opinii, ce 

are ca obiectiv coagularea preocupărilor specialiștilor din științele sociale și umane asupra 

problemele actuale ale societății românești. Publică articole scurte ca dimensiune (2-3 

pagini), invitând cititorii să reflecteze și dezbată opiniile autorilor. De la înființarea sa, în 

2016, platforma a publicat un număr total de 568articole. (mai multe detalii în Anexa 8 

Platforma on-line România Socială) 

 Revista online Inovatia Socială (RoIS): Lansată în 2009 de către ICCV. Inițial, a fost 

organizată ca o platformă de interacțiune sociologică asupra problemelor critice ale 

societății. În 2016, Revista online Inovația Socială s-a redirecționat către promovarea 

cercetării științifice, prezentând rezultate științifice complexe prin texte scurte scrise în 

moduri accesibile pentru publicul larg. În 2018, RoIS a lansat un nou produs de popularizare 

a rezultatelor științifice din științele sociale: animația video.  În cei 12 ani de existență, RoIS 

a publicat 160 de articole. În octombrie 2020, cel mai mare număr de vizualizări pentru un 

articol a fost de 16786. În perioada 2016-2020, numărul mediu de vizualizări a fost de 2493 

vizualizări unice/articol. (mai multe detalii în Anexa 9 Revista on-line Inovația Socială) 

 

5. Rezultate cercetării desfăşurate în anul 2021 

(detalii în tabelul centralizator din Anexa 2 Rezultatele ICCV în 2021) 

În anul 2021, cercetătorii ICCV au publicat 90 de articole în reviste de specialitate, dintre care:  

 11 articole în reviste cotate ISI dintre care 11 în reviste din străinătate 

 27 de articole în reviste BDI şi B+ din România (acestora li se adaugă 5 prezentări de 

evenimente ştiinţifice sau recenzii) 

 1 articol în revistă din străinătate indexată în baze de date internaţionale 

 46 articole în alte tipuri de reviste din România  

Au fost, de asemenea, publicate 7 cărți, dintre care: 

 4 publicate în străinătate 

 3 publicate la alte edituri din ţară. 

Cercetătorii ICCV au contribuit, în calitate de autori unici sau co-autori, la redactarea a 33 capitole 

de carte, dintre care: 

 10 capitole publicate în străinătate 

 22 capitole publicate în alte edituri din România (acestora li se adaugă 1 capitol în volumele 

unor conferințe) 

https://www.revistacalitateavietii.ro/
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Pe parcursul anului 2021, cercetătorii ICCV au contribuit la elaborarea a 38 rapoarte de interes 

public dintre care unul în străinătate. 

În 2021, cercetătorii ICCV au susținut prezentări ale lucrărilor științfice în cadrul a 180 de 

conferințe după cum urmează:  

  57 prezentări la conferințe internaționale organizate în străinătate 

 108 prezentări la conferințe internaționale organizate în țară 

  15 prezentări la conferințe naționale  

 

În 2021, publicaţiile cercetătoriilor științifici ICCV au înregistrat un număr de 926 de citări dintre 

care 326 în publicaţii cotate ISI şi de 600 de ori în alte baze de date și motoare de căutare. 
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Tabelul 2. Teme de cercetare incluse în programul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii în 2021 

 

 

cod 

progra

m / 

temă 

cod direcţie 

prioritară 

AcR 

Perioada de 

desfăşurare a 

temei 
teme / programe 

 

coordonatori 

  
 

6.13. Calitatea vieţii şi evaluarea politicilor sociale 
Acad. Cătălin Zamfir 

Dr. Sorin Cace, CS I 

1 6.13 2021  Politicile sociale în contextul pandemiei COVID-19 
Acad. Cătălin Zamfir 

Dr. Iulian Stănescu, CS II 

2 6.13 2021-2023 Calitatea vieții din perspectiva cursului vieții  Dr. Iuliana Precupeţu, CS I 

3 6.13 2021  Consumul de servicii din România în perioada 2015-2020 Dr. Mariana Stanciu, CS I 

4 6.13 2021-2022 
Schimbări în structura indicatorilor subiectivi ai calității vieții pe perioada pandemiei 

COVID 19 
Prof. univ. dr. Elena Zamfir, CS I 

5 6.13 2020-2022 Politicile de incluziunesocială în contextul pandemiei COVID-19 Dr. Sorin Cace, CS I 

6 6.13 2021-2022 
Calitatea societăţii: valori sociale şi redistribuire sub impactul migraţiei internaţionale în 

România contemporană și a schimbării din domeniul muncii de acasă 
Dr. Bogdan Voicu, CS I 

7 6.13 2021-2023 
Munca decentă, oportunități și politici de ocupare. Provocări ale perioadei COVID-19 asupra 

diferitelor categorii ocupaționale  
Dr. Ana Maria Preoteasa, CS I 

   
 

6.19 Cercetări demo-economice. Echilibrul populației în România 
Dr. Luminița Chivu, CS I 

8 6.19 2020-2022 
Schimbare demografică și socială în România: dinamică, efecte și politici de redresare 

demografică în contextul pandemiei de COVID-19 Dr. Mălina Voicu, CS I 

     

   Programe editoriale – revistele Institutului  

1 6.22 

 Revista Calitatea Vieţii, revistă de politici sociale, indexată în SCOPUS,  CEEOL, Index 

Copernicus,  Public Affairs Information Service (PAIS), Sociological Abstracts, The Belt 

and Road Initiatives Reference Source (Ebsco), calificativ B+ CNCSIS. Publicată în patru 

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

Acad. Cătălin Zamfir 

Dr. Ana Maria Preoteasa, CS I 

Dr. Monica Șerban, CSII 

Dr. Marian Vasile, CS III 

2 6.22 

 Revista Sociologie Românească, indexată în CEEOL, DOAJ, ERIHPLUS, Index 

Copernicus; calificativ B+ CNCSIS. Publicată în două numere anual. Apare tipărită și este 

disponibila online la https://revistasociologieromaneasca.ro/sr 

Acad. Cătălin Zamfir 

Dr. Sorin Cace, CS I 

Dr. Simona Stănescu, CS I 

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

4 6.22  Revista Inovaţie Socială, publicaţie online la: http://inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/index Dr. Alexandra Gheondea, CSIII 

5 6.22  Biblioteca Virtuală de Sociologie, http://bibliotecadesociologie.ro/ Dr. Eugen Glăvan, CS III 

6 6.22  Baza Publicistică sociologică românească, studii și cărți 1990-2015 Dr. Simona Stănescu, CS I 

http://revistacalitateavietii.ro/
https://revistasociologieromaneasca.ro/sr
http://romaniasociala.ro/
http://inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/index
http://bibliotecadesociologie.ro/
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6.Realizări excelente ale ICCV în anul 2020 (cca. 3 realizări) 

Realizări excelente 1 

Organizarea de către ICCV a conferinței internaționale „Social Inequalities and Quality of Life”. 

București, România, 15-19 noiembrie 2021  https://ineq2021.arsociologie.ro/program/  

 

 

Realizări excelente 2 

Proiectul implementat pentru Secretariatul General al Guvernului - „Dinamica socio-economică. Info 

grafice și problematizări”, coordonare generala Sorin Cace; coordonare tehnica (alfabetic) Iulian Aldea, 

Monica Marin, Malina Voicu, proiect realizat în perioada iulie – septembrie 2021, cu 

sprijinulSecretariatului General al Guvernului (SGG) și al Serviciului de Dezvoltare Comunitară. 

 

 

Realizări excelente 3 

Marin, Anca Monica (2021). Assessing PNDL: Romanian Leaders in Quest for State-Budget Funds. 

Springer International Publishing. Hardcover ISBN 978-3-030-82843-1, eBook ISBN 978-3-030-

82844-8, DOI 10.1007/978-3-030-82844-8, https://www.springer.com/gp/book/9783030828431 

 

 

Realizări excelente 4 

Mihaiu, Simona (2021). Criminalitatea Violentă. Semnificații și implicații sociale, București: Editura 

Pro Universitaria, ISBN978-606-26-1307-5. 

 

7.Premii internaţionale/naţionale, ale Academiei Române, obţinute de cercetători 

(autori, lucrări premiate) 

 

a. în străinătate 

 

 

b. în România 

1. Premierea rezultatelor cercetării – articole (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021) pentru 

articolul Alexandrescu, Filip, Ionuț-Marian, Anghel, Julia, Adorjani, Lucrina, Ștefănescu, 

Alina, Pop, Anca, Mihai (2021). On the path of evictions and invisibilization: Poor Roma facing 

climate vulnerability, Cities, 114, pp. 1-11, doi.org/10.1016/j.cities.2021.103201 (zona roșie) 

2. Premierea rezultatelor cercetării – articole (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-55167), 

pentru articolul în co-autorat Malý, Jiří, Filip, Alexandrescu, Robert, Osman, Petr Klusáčekd 

(2021). “Rebuilding a community 'centre' under free-market pressure: the post-socialist 

experience with local brownfield management” publicat în revista Territory Politics 

Governance, doi.org/10.1080/21622671.2021.1916580 (zona roșie). 

3. Premierea rezultatelor cercetării – articole (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-56365), 

pentru articolul în co-autorat Botezan, Camelia, Veronica Constantin, Monika Meltzer, Andrei 

https://ineq2021.arsociologie.ro/program/
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=aOAQvVGwkHFNU8PdFcKQcW4zWzqUBhc5pdYZj7wqz6Q%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fgp%2Fbook%2F9783030828431
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Radovici, Alina Pop, Filip Alexandrescu, and Lucrina Stefanescu. 2020. "Is There Sustainable 

Development after Mining? A Case Study of Three Mining Areas in the Apuseni Region 

(Romania)" Sustainability 12, no. 23: 9791. https://doi.org/10.3390/su12239791 (zona galbenă). 

Neraportat în 2020. 

4. Premierea rezultatelor cercetării – articole (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-41621), 

pentru articolul în co-autorat Ștefănescu, Lucrina, Filip, Alexandrescu (2020). “Environmental 

protection or subversion in mining? Planning challenges, perspectives and actors at the largest 

gold deposit in Europe” publicat în revista Land Use Policy, vol 90, 

doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.011 (zona roșie). Neraportat în 2020. 

5. Premierea rezultatelor cercetării – articole (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PRECISI 2021, pentru 

articolul  Voicu, Mălina and Bădoi, Delia (2020). Fertility and the COVID-19 crisis. Do gender 

roles really matter? European Societies, doi.org/10.1080/14616696.2020.1822537 

6. Premiul „Henri H. Stahl” în domeniul sociologie, pentru cartea „Fațetele muncii precare în 

România”, București : Pro Universitaria (CS I, Dr. Ana Maria Preoteasa). Neraportat în 2020. 

7. Premierea rezultatelor cercetării – articole (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PRECISI 2021, pentru 

articolul  Voicu, Mălina, Ramia Ioana (2021). European Identity: An Analysis ofMeasurement 

Equivalence Across Countries and Mode of Data Collection in the European Values Survey 

2017/2018, Social Indicator Research, DOI 10.1007/s11205-020-02541-2 

 

 

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

menţionarea numărului proiectului şi a partenerilor); vizitatori din străinătate 

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

 

În 2021, au fost continuate eforturile de extindere a relațiilor și rețelelor de cooperare internă și 

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

în cadrul proiectelor.  

La nivel internaţional: 

 32cercetătorii ICCV întrunescde participări în de asociații profesionale internaționale (detalii se 

regăsesc în Anexa 4);  

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

(detalii se regăsesc în Anexa 4); 

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

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

 ICCV a continuat colaborarea cu instituții similare din străinătate în cadrul celor 4 protocoale 

semnate (detalii se regăsesc în Anexa 4); 

 

 



 10 

La nivel naţional: 

 cercetătorii ICCV participă în diferiteasociații profesionale din diverse domenii de specializare 

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

 în 2021, ICCV a continuat colaborarea cu administrația publică centrale și instituții subordonate 

din România, în cadrul unor protocoale naționale (detalii se regăsesc în Anexa 4) 

 în tradiția ICCV, în 2020, au fost continuate relațiile de colaborare cu autorități publice centrale 

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

rapoarte de interes public, oferirea de consultanță, participarea la evenimente organizate de 

aceste instituții. În anul 2021 au fost elaborate 38 de rapoarte de interes public național (detalii 

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

public din Anexa 2Rezultatele ICCV în 2020). 

 

Vizitatori din străinătate: 

 

1. Edurne Bartolome Peral, Dr., University of Deusto – Bilbao, Spania, prezentare la workshopul 

„The challenges of the COVID pandemic: cultural changes and social values”, 17.12.2020 

(neraportat în 2020) 

2. Lluís Coromina Soler, Dr., University of Girona, Spania, prezentare la workshopul „The 

challenges of the COVID pandemic: cultural changes and social values”, 17.12.2020 (neraportat 

în 2020) 

3. Hermann Dülmer, Dr., University of Cologne, Germania, prezentare la workshopul „The 

challenges of the COVID pandemic: cultural changes and social values”, 17.12.2020 (neraportat 

în 2020) 

4. Tatiana Karabchuk, Dr., United Arab Emirate University, prezentare la workshopul „The 

challenges of the COVID pandemic: cultural changes and social values”, 17.12.2020 (neraportat 

în 2020) 

5. Tim Reeskens, Dr., Tilburg University, Olanda, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

6. Quita Muis, Drd., Tilburg University, Olanda, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

7. Inge Sieben, Dr., Tilburg University, Olanda, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

8. Leen Vandecasteele, Dr., University of Lausanne, Elveția, prezentare la workshopul „Value 

changes in pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

9. Ruud Luijkx, Dr., Tilburg University, Olanda, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

10. Francesco Molteni, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

11. Riccardo Ladini, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

12. Ferruccio Biolcati, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

13. Antonio M. Chiesi, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

14. Giulia Maria Dotti Sani, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value 

changes in pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

15. Simona Guglielmi, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 
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16. Marco Maraffi, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

17. Andrea Pedrazzani, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes 

in pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

18. Paolo Segatti, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

19. Cristiano Vezzoni, Dr., University of Milan, Italia, prezentare la workshopul „Value changes in 

pandemic times”, 27.11.2020 (neraportat în 2020) 

 

 

 

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

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

naţionale 

 

Pe parcursul anului 2021, cercetătorii ICCV au realizat 180 de prezentări la conferinţe naţionale şi 

internaţionale desfăşurate în România sau în străinătate (57 prezentări la conferinţe internaţionale în 

străinătate, 108 de prezentări la conferinţe internaţionale din România şi 15 prezentări la conferinţe 

naţionale) (detalii sunt prezentate în Anexa 3). 

În 2021, cercetătorii ICCV au participat la organizarea a 7 conferințe în calitate de membri în 

comitetele științifice sau de organizare. Au fost organizate și/sau moderate 28 secțiuni în conferințe 

internaționale (detalii sunt prezentate în Anexa 3).  

Începând cu 2012, ICCV organizează o serie de dezbateri interne. În 2021, numărul evenimentelor a 

fost 7 (detalii sunt prezentate în Anexa 3). 

 

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

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

/valoarea pentru anul 2020). 

 

Granturile Academiei Române 

1. Proiectul „Proiectarea schimbării sociale și reprezentările populației despre redistribuire. 

Efectul migrației, al muncii de acasă și al digitalizării”, director proiect: Bogdan Voicu, 

Granturile Academiei Române, finanțator Fundația Patrimoniu (GAR – UM – 2019-XI – 5.3 - 

9), octombrie 2019 – octombrie 2021, în valoare  de 14.000 lei, din care 7000 lei în 2021. 

 

2. Proiectul „Tipologii ale subdezvoltării şi marginalizării în localităţile rurale şi oraşele mici din 

România - MARGINALRURAL”, director de proiect Cristina Tomescu, grant al Academiei 

Române, finanțator Fundația Patrimoniu (GAR-UM- 2019-XI-5.6-7), durata 2019 - 2022. buget 

total: 23000  de lei, din care 6900 în 2021. 

 

3. Proiectul „Dezvoltare, sustenabilitate şi riscuri sociale la nivelul comunelor din România”, 

director grant Iulian Stănescu, grant al Academiei Române, finanțator Fundaţia Patrimoniu 
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(GAR-UM-2019-XI-5.5-4), durata octombrie 2019 – octombrie 2021, valoare totală 20.000 lei, 

din care 6.000 lei în 2021.  

 

4. Proiectul  „Strategii de ocupare in contextual noilor vulnerabilități ale digitalizării 

(DIGITWORK)”, director de proiect Delia Badoi, grant al Academiei Române, finanțator 

Fundaţia Patrimoniu (GAR-UM- 2019- XI – 5.4 – 1), durata 2019-2022, suma: 14.000 lei, din 

care 4200 lei în 2021.  

 

5. Proiectul „O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor 

de participare în care aceștia sunt implicați” (PARTICIPROM), director de proiect Ionuț-

Marian Anghel, grant al Academiei Române, finanțator Fundaţia Patrimoniu (GAR-UM-2019-

XI-5.6-3), durata octombrie 2019 – septembrie 2021, suma 10.000 de lei, din care 4000 lei în 

2021.  

 

6. Proiectul „Calitatea vieții în România în contextul schimbării structurii ocupaționale” (XI-5.2-

6/15.10.2019), director de proiect Sebastian Țoc, grant al Academiei Române, finanțator 

Fundaţia Patrimoniu, durata 2019-2021, în valoare de 14.000 lei, din care 5600 în 2021.  

 

7. Proiectul „Standardul decent de viaţă al familiilor cu copii de vârstă şcolară”, director grant 

Adina Mihăilescu, grant al Academiei Române, finanțator Fundaţia Patrimoniu, durata 2019-

2021, 10.000 lei, din care 4000 lei în 2021. 

 

8. Proiectul „Evaluarea programului-pilot guvernamental de suport alimentar în școli”, director 

grant Daniel Arpinte, grant al Academiei Române, finanțator Fundaţia Patrimoniu, durata 2019-

2021, 10.000 lei, din care 3000 lei în 2021. 

 

Alte proiecte  

 

9. POCA - Proiect pentru acordarea de servicii de realizare a unei cercetări sociologice calitative 

în cadrul proiectului ”Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul 

turismului”, Cod SIPOCA: 392, Cod MySMIS2014+: 116156, director: Cristina Tomescu, 

finanțator Secretariatul General al Guvernului, octombrie-decembrie 2021, în valoarea totală 

60.000 lei, din care 60.000 în 2021.  

 

10. Secretariatul General al Guvernului - Proiectul „Dinamica socio-economică. Info grafice și 

problematizări”, coordonare generala Sorin Cace; coordonare tehnica (alfabetic) Iulian Aldea, 

Monica Marin, Malina Voicu, proiect realizat în perioada iulie – septembrie 2021, cu 

sprijinulSecretariatului General al Guvernului (SGG) și al Serviciului de Dezvoltare 

Comunitară, în valoare de 93150 lei, din care 27.945 în 2021.  

 

11. UNICEF - Proiectul „Analiza situației copiilor și adolescenților în România (SitAn - Situation 

Analysis of Children and Adolescents in Romania)”, coordonator: Claudia Petrescu, finanțator: 

UNICEF România, durata 18 martie – 30 noiembrie 2021, valoarea totală 314.800 lei, din care 

314.800 în 2021.  

 

12. Concordia - Proiectul „Impact study on the two day-care centres of Concordia Humanitarian 

Organisation Romania”, director de proiect Bogdan Voicu, finanțator: Concordia România, 

durata octombrie 2020 - iulie 2021, valoarea totală 39.000 lei, din care 19.500 lei în 2021. 
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13. SOS Satele Copiilor - Proiectul „Evaluare a Programului de Asistare pentru Viață Semi-

Independentă (PASI)”, beneficiar: SOS-Satele Copiilor, coordonator: Daniel Arpinte, durata 

februarie - martie 2021, în valoare de 23.000 lei, din care 23.000 în 2021. 

 

Strategii de dezvoltare locală 

14. Strategia de dezvoltare locală (2021-2027) a comunei Todireni, jud. Botoșani, coordonator 

Iulian Stănescu, finanțator UAT Todireni, iulie – septembrie 2021, în valoare de 15.000, din 

care 15.000 în 2021. 

 

15. Strategia de dezvoltare locală (2021-2027) a comunei Belciugatele, jud Călărași, coordonator 

Iulian Stănescu, finanțator UAT Belciugatele, iulie – noiembrie 2021, în valoare de 15.000, din 

care 15.000 în 2021. 

 

16. Strategia de dezvoltare locală (2021-2027) a comunei Runcu, jud. Vâlcea, coordonator Iulian 

Stănescu, finanțator UAT Runcu, iulie – octombrie 2021, în valoare de 10.000, din care 10.000 

în 2021.  

 

17. Strategia de dezvoltare locală (2021-2027) a comunei Valcău de Jos, coordonator Iulian 

Stănescu, finanțator UAT Valcău de Jos, iunie – decembrie, 2021în valoare de 17.000, din care 

17.000 în 2021.  

 

18. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș - Strategia de dezvoltare 

a serviciilor sociale din județul Argeș 2021-2026; coordonator Simona Stănescu, Consiliul 

Județean Argeș/DGASPC Argeș, durata octombrie 2020 - decembrie 2021, 15.000 lei, din care 

6.000 lei în 2021.  

 

19. Asociația de Dezvoltare Intracomunitară 

Proiectul „Indicele de satisfactie a pasagerilor - transport public de suprafața București-Ilfov”, 

director proiect: Iulian Stănescu, beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Transport Public Bucuresti-Ilfov, durata octombrie - decembrie 2021, valoare totală: 18.426 lei, din 

care 18.426 lei în 2021.  

 

20. Erasmus - Proiectul „Social Education on the Move”, coordonatori Mariusz Kwiatkowski si 

Dorota Bazun, Universitatea din Zielona Gora, Polonia, Erasmus Plus KA203, 2020-2023, în 

valoare de 430001euro, din care 7000 euro în 2021. Coordonator ICCV Gabriela Neagu 

 

21. Cooperare interacademică România – Belarus - Proiectul „Challenges of the younger 

generation: challenges for social policies” (2020-2021), director grant Simona Stănescu, 

finanțator Academia Română, în cadrul cooperării interacademice România-Belarus, fără buget.  

 

Deplasări conferințe și școli de vară 

 

22. „Visiting Scholarship“, beneficiar Dana Naghi-Țâlnar, finanțat de Graduate School for Social 

Research, Polish Academy of Sciences: Summer School 2021, Varșovia – Polonia.  

23. „Isqols Conference Education Grant“, beneficiar Dana Naghi-Țâlnar, acordat de Comitetul 

Executiv al  Conferinței Internaționale ISQOLS 2021: Quality-of-life and adaptation in a 

virulent world, 23-27 august 2021.  
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24. Alte proiecte- Proiectul „Analysis of students and teachers attitudes to attending disadvantaged 

youth education. Israel-Romania comparative analysis”. coord. Dr. Pazit Sudai Levi,  finantat 

prin Faculty of Social Sciences and Humanities, Oranim Academic College of Education, Israel 

(decembrie 2020-septembrie 2021).  

 

 

11. Alte rezultate 

În 2021, cercetătorii științifici ICCV au fost implicați în depunerea a 27 aplicații pentru proiecte 

finanțate din fonduri naționale și internaționale. Propunerile de proiecte sunt variate, de la situații în 

care ICCV este unicul aplicant, până la consorții internaționale largi.  

În 2021, cercetătorii ICCV au sprijinit procesul de difuzare a rezultatelor cercetării prin: 

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

partener (Calitatea Vieţii; Sociologie Românească; platforma on-line România Socială și revista on-

line Inovația Socială) 

 participarea în redacţiile/comitetele editoriale ale altor 17 reviste româneşti sau din străinătate:  

1. The DiscourseNet Collaborative Working Paper Series (DN CWPS), Urban Research and 

Practice (Taylor&Francis),  

2. Revista de Cercetare şi Intervenție Socială editată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași,  

3. Jurnalului Practicilor Pozitive Comunitare editată de Asociația CATALACTICA din București 

4. Sociology International Journal,  

5. Revista Sociologie Aplicată (Universitatea din București, 

http://sociologieaplicata.ro/?page_id=36),  

6. Journal Comunicación y Hombre - Interdisciplinary Journal  of Communication Sciences and 

Humanities, Universitatea Francisco de Vittoria (https://comunicacionyhombre.com/en/about-

us/publishing-board/) 

7. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 

https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/board, 

8. Jurnal Postmodernism Problems (Guest Editor), Revista de Educație Multidimensională, 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/about/editorialTeam 

9. European Journal of Multidisciplinary Studies 

http://journals.euser.org/index.php/ejms/about/editorialTeam),  

10. European Journal of Interdisciplinary Studies 

(http://journals.euser.org/index.php/ejis/about/editorialTeam),  

11. European Journal of Social Sciences Education and Research 

(http://journals.euser.org/index.php/ejser/about/editorialTeam) 

12. PODCAST for the religious education (https://relipedcast.org/); University of Vienna; Institute 

of Islamic Theological Studies; http://iits.univie.ac.at,  

13. Journal of Intercultural and Religious Studies” indexed ATLA Religion Database® (ATLA 

RDB®), http://www.atla.com., PUBLISHER Çanakkale Theology Association - peer reviewed 

(member of International Advisory Board); 

14. Journal for Freedom of Conscince -  Jurnalul libertatii de 

conștiința,http://jurnal.constiintasilibertate.ro  multiple languages; Publisher: Institute for 

Advanced Religious Studies and Internetworking (IARSIC-Corhis), 

15. Philosophy, Ethics, Religion and Sociology 

16. Social Change Review,  

http://sociologieaplicata.ro/?page_id=36
https://comunicacionyhombre.com/en/about-us/publishing-board/
https://comunicacionyhombre.com/en/about-us/publishing-board/
https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/board
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/about/editorialTeam
http://journals.euser.org/index.php/ejms/about/editorialTeam
http://journals.euser.org/index.php/ejis/about/editorialTeam
http://journals.euser.org/index.php/ejser/about/editorialTeam
https://relipedcast.org/
http://iits.univie.ac.at/
http://www.atla.com/
http://jurnal.constiintasilibertate.ro/
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17. Problemy Polityki Społecznej 

 

 evaluarea de articole propuse pentru publicare în 48 reviste româneşti și străine după cum urmează: 

1. Eurasian Geography and Economics,  

2. Political Geography,  

3. Sustainability,  

4. Current Research in Environmental Sustainability 

5. Revista de Asistență Socială 

6. Romani Studies, ISSN / eISSN  1528-0748 / 1757-2274 , jurnal indexat în Social Sciences 

Citation Index (https://mjl.clarivate.com) 

7. Analize Journal of Gender and Feminist Studies (RO),  

8. Buildings,  

9. SITA,  

10. Energies, Environment and Urbanisation,  

11. Space and Culture 

12. Jurnalului Practicilor Pozitive Comunitare,  

13. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială,  

14. Child Indicators Research 

15. Sociology International Journal,  

16. Journal of Disease and Global Health,  

17. Journal of Agriculture and Ecology Research International. 

18. Journal Comunicación y Hombre - Interdisciplinary Journal  of Communication Sciences and 

Humanities, Universitatea Francisco de Vittoria,  on-line 

19. https://comunicacionyhombre.com/en/about-us/publishing-board/ 

20. Sustainability,  

21. Societies, Youth and Societies 

22. Journal for East European Management Studies,  

23. Youth and Society,  

24. Sociologie Românească, 

25. Calitatea Vieții 

26. EuroChoices (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1746692x),  

27. Journal of the Agricultural Economics Society and the European Association of Agricultural 

Economists 

28. Journal of Social Research & Policy 

29. European Societies,  

30. Sociologie Românească  https://revistasociologieromaneasca.ro/sr, REASER   

https://www.reaser.eu/ , Journal of European Social Policy 

https://journals.sagepub.com/home/esp 

31. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), open access scientific journals, peer 

review; http://www.mdpi.com/journal/religions/ MDPI,  

32. Jurnalul Practicilor Pozitive Comunitare 

33. Voluntas,  

34. Social Indicators Research,  

35. Central and Eastern European Migration Review,  

36. Journal of International Migration and Integration, 

37. International Journal of Comparative Sociology,  

38. The International Journal of Human Resource Management 

39. Comparative Southeast European Studies,  

40. Journal of Happiness Studies,  

https://mjl.clarivate.com/
https://comunicacionyhombre.com/en/about-us/publishing-board/
https://revistasociologieromaneasca.ro/sr
https://journals.sagepub.com/home/esp
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41. The Social Science Journal, Sage Open. 

42. European Societies,  

43. Journal of Marriage and Family,  

44. PLOS ONE,  

45. Social Forces,  

46. International Journal of Comparative Sociology,  

47. Religions,  

48. Romanian Journal of Political Science 

 

De asemenea, în 2021, un cercetători ICCV a fost invitat să participe în organisme decizionale 

româneşti (ex. Comisia de ştiinţe sociale CNATDCU). 

 

În anul 2021, cercetătorii ICCV au colaborat, în calitate de consultanți/experți, cu instituții și autorități 

publice, precum: Secretariatul General al Guvernului, UNICEF România, Concordia, SOS Satele 

Copiilor, primăria comunei Todireni, județul Botoșani; primăria comunei Belciudatele, județul Călărași; 

primăria comunei Runcu, județul Vâlcea; primăria comunei Valcău de Jos; Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului județul Argeș; Asociația de Dezvoltare Intracomunitară;  

 

Ca organizații internaționale, cercetătorii științifici ICCV au colaborat cu European Sociological 

Association; Uniunea Europeană/Comisia Europeană, Uniunea Europeană/Comisia Europeană, Marie 

Curie; Federation of Chatolic Family Associations in Europe; Uniunea Europeană, Eurofound, 

Universitatea din Zielona Gora din Polonia; Academia din Belarus.  

 

Ca în fiecare an, în 2021, cercetătorii ICCV au fost activi în diseminarea rezultatelor cercetării 

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

presa scrisă sau prin participarea la serii de publicații de popularizare: CS I Simona Maria Stănescu: 

radio Antena Satelor; CS II Iulian Stănescu: Digi 24, Radio Antena Satelor, Radio România Actualități, 

Sport Total FM, Radio Trinitas și televiziunile Antena 1, Antena 3, TVR, Pro TV, Gândul TV, Canal 

33, Aleph News, Radio România Cultural, Libertatea; CS II Mihnea Preotesi: Digi 24 și Realitatea TV;  

CS III Simona Mihaiu: Antena 1 – Știri și Mălina Voicu TVR și Radio România Actualități. 

 

12. Concluzii şi propuneri 

Înființat în ianuarie 1990, Institutul de Cercetare a Calității Vieții și-a asumat încă de la început un rol 

activ în studierea problemelor majore ale societății românești. În timp, activitatea de cercetare s-a 

diversificat, acoperind astăzi segmente de relevanță particulară pentru perioada contemporană (ex. 

politici sociale, calitatea vieții, situația populației de romi).  

Procesul de maturizare a Institutului de Cercetare a Calității Vieții este reflectat nu numai în extinderea 

ariei sale tematice, ci și în schimbarea structurii sale de personal. Dacă la începuturile sale, ICCV era 

un institutut tânăr, cu un număr mare de doctoranzi și cercetători cu poziții la baza ierarhiei, astăzi aici 

își desfășoară activitatea un număr de 36 de doctori în științe și54 doctoranzi.  

Activitatea de formare a tinerilor cercetători crește ca importanță pe măsură ce cercetătorii ICCV își 

asumă roluri de coordonare de doctorate sau activități de mentorat. În 2021, principalele activități de 

formare s-au concentrat asupra consolidării școlii doctorale din cadrul ICCV, care a ajuns astăzi să 
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includă 9 coordonatori de doctorat (cărora li se adaugă un angajat ICCV care a demarat procedurile de 

afiliere). 53 de doctoranzi beneficiază în acest moment de îndrumare în cadrul școlii doctorale ICCV.  

Deși infrastructura fizică ce susține activitatea de cercetare în ICCV nu a fost îmbunătățită în 2021, din 

cauza situației particulare provocate de pandemia de COVID-19, infrastructura electronică de cercetare 

a continuat să se extindă. Eforturile cercetătorilor au condus însă la îmbunătățirea resurselor pe care 

ICCV le oferă comunității sociologice din România: Biblioteca Virtuală de Sociologie, Baza 

publicistică sociologică românească 1900-2015, revistele Calitatea Vieţii, Sociologie Românească, 

revista on-line Inovaţie Socială şi platforma on-line România Socială. 

În 2021, cercetătorii ICCV au avut o activitate intensă de cercetare, care se menține la nivelul anilor 

anteriori.  

În 2021, cercetătorii Institutului de Cercetare a Calității Vieții și-au îndeplinit integral sarcinile asumate 

în cadrul temelor incluse în planul de cercetare al Institutului. 

Numărul publicațiilor rămâne ridicat, cu o remarcabilă diversificare a editurilor și revistelor în care 

cercetătorii publică, dar și a formelor de valorificare a rezultatelor.  

În 2021, participarea cercetătorilor ICCV la evenimente științifice a fost marcată de pandemia de 

COVID-19. Foarte multe din conferințele internaționale și naționale planificate au fost amânate sau 

chiar anulate, în special în prima jumătate a anului. Totuși, o parte dintre organizatori au optat pentru 

varinatele oneline astfel încât cercetătorii ICCV au susținut un număr total de 180 prezentări la 

conferințe dintre care: 57 conferințe internaționale în străinătate, 108 conferințe internaționale în țară și 

15 conferințe naționale.  

Programul de dezbateri al ICCV a cunoscut și el o diversificare sub aspectul tipurilor de evenimente 

organizate. 

Ca și în anii anteriori, cercetătorii ICCV au continuat să fie activi în încercarea de completare a 

resurselor: în 2021, ICCV a gestionat un număr de 21 granturi extrabugerate (8 prin finanțare de la 

Academia Română, 13 din alte surse de finanțare). 

Prin rezultatele științifice obținute de cercetătorii ICCV în 2021, considerăm că  responsabilitățile 

științifice  asumate au fost complet îndeplinite în special în contextul pandemiei COVID-19. În deplină 

înțelegere a rolului în fundamentarea științifică a deciziilor publice, cercetătorii ICCV au contribuit la 

elaborarea unor rapoarte de interes public în general, în special pe tema gestionării pandemiei COVID-

19.  

 

 

 

 

 

 


