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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DAN Nicolae-Adrian 

Adresă(e) Calea Şerban Vodă 213-217, Sector 4, Bucureşti, Cod 040215 

Telefon(oane) 0731700460 / 0740071433   

Fax(uri)  

E-mail(uri) adrian.dan@sas.unibuc.ro ; dan_adrian3@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 03 Februarie 1972 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar; 
Prodecan (2008-2010);  
Directorul Departamentului de Asistenţă Socială (2010-prezent) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii, activitate de cercetare, activităţi de management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
Bd. Schitu Măgureanu Nr. 9, Sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/ învăţământ 

  

Perioada 1995-2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific Principal III; coordonator program 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie Nr. 13, Sector 
5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare fundamentală 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1996-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici sociale, politici de locuire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat / Ph.D. – ISCED 8 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Master în politici sociale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master / M.A. – ISCED 7 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în asistenţă socială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asistenţă socială, Politici sociale, sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţa / B.A. – ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe personale  Cunoştinţe solide şi experienţă relevantă în analiza politicilor sociale şi evaluarea programelor 
sociale; participare în ultimii 10 ani ca expert/ consultant în diferite proiecte de analiză şi 
evaluare a programelor şi politicilor sociale, cu accent pe politici ale bunăstării şi promovarea 
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (aflate în situaţie de risc). 

 Cunoştinţe solide şi experienţă în proiectarea cercetărilor de teren, coordonare, analiza datelor 
primare, elaborarea de rapoarte de cercetare, promovarea publică a unor programe şi servicii 
sociale. Coordonator al unor cercetări de teren cantitative şi calitative şi membru în echipa de 
coordonare a unor proiecte de cercetare începând din 1997. Specializări în dezvoltare 
comunitară şi asistenţă socială (Madrid, Thessaloniki), politici sociale şi incluziune/ excluziune 
socială (Barcelona, Budapesta, Bucureşti) şi statistică socială (Bucureşti, Ann Arbor). 

 Cunoştinţe teoretice solide în politici ale bunăstării, sărăcie şi excluziune socială, asistenţă 
socială, politici de locuire, dezvoltare socială şi dezvoltare comunitară, incluzând cunoştinţe 
despre experienţa internaţională în aceste domenii. 

 Abilităţi de organizare şi management (coordonator diverse cercetări; şef program; Prodecan / 
Director departament; Preşedinte al comitetului de organizare TiSSA 2012 etc. – vezi CV) 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba  C1 Engleza C2 Engleza C1 Engleza C1 Engleza C2 Engleza 

Limba  B1 Spaniola B2 Spaniola A2 Spaniola A2 Spaniola A2 Spaniola 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, sociablitate, empatie, spirit de echipă. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Participare în numeroase echipe de cercetare, ca lider/ coordonator sau ca membru al 
colectivului de cercetare. Experienţă în management instituţional şi de proiect. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Misrosoft Office Package, Internet, SPSS 

Permis(e) de conducere Nu 

Informaţii suplimentare  

Anexe A1. Lista de publicaţii; A2. Lista proiectelor de cercetare; A3. Afilieri profesionale; A4 Granturi 
academice de cercetare; A5. Specializări & burse; A6. Experienţa didactică; A7. Diverse. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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A1. Lista de publicaţii şi comunicări ştiinţifice 
 

Cărţi de autor / coordonator: 

1. „Locuirea sărăcăcioasă în România. O evaluare a nevoilor”, (în curs de publicare în 2014, la o editură selectată de UNDP / Habitat 
for Humanity Romania) 

2. Al. I. Toth, A. Dan,  C. Briciu (coord.), „Economia socială şi comunităţile de romi – provocări şi oportunităţi”, UNDP, Bucureşti, 
2012, ISBN 978-973-0-12889-5 
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf 

3. "După şcoală ... educaţia continuă! Ghid de bune practici pentru programele şcoală-după-şcoală"; Didactica Publishing House, 
Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8027-85-2. http://www.inimadecopil.ro/dupa_scoala,_educatia_continua_pentru_site.pdf 

4. „Căutăm drumul spre şcoală! O analiză a cauzelor abandonului şcolar în 4 judeţe din România”, (coordonator), Didactica Publishing 
House, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8027-73-9. http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-
2011 

5. “Politici de locuire: România încotro? O analiză comparativă a României în contextul ECE şi UE”, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2006, ISBN 973-737-248-4 

 

Capitole în cărţi: 

1. “Locuirea” (co-autor cu A. Mathema & F. Botonogu), în K. Anan & S. Karacsony (coord.) Studiu de diagnosticare și consultanță 
pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din România, un raport pregatit de echipele pentru dezvoltare umană și 
dezvoltare durabilă Europa și Asia Centrală, Grupul Băncii Mondiale, Bucuresti 2014. Intregul raport se poate accesa la 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Output%20RO.pdf  

2. Evaluarea serviciilor de integrare profesională adresate tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA în România,  în D. Buzducea & F. 
Lazăr (coord.), „Cercetări aplicative în asistenţă socială”, Ed. Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2012. O versiune extinsă a acestui 
studiu a fost realizată pentru Romanian Angel Appeal, Bucureşti, Iulie 2009.  
http://www.fondulglobal.ro/plain/files/raport_final_evaluare_serv_integrare_prof.pdf 

[Sumar executiv lb. engleză   

http://www.fondulglobal.ro/plain/files/sumar_engleza_ASSESSMENT_OF_PROFESSIONAL_INTEGRATION____.pdf ] 

3. Policy Priorities for Social Inclusion in Romania, (coautor cu A. Pfaller, D. Arpinte, M. Stănculescu), în A. Pfaller & M. Meinardus –
coord., “Social Inclusion in South-East Europe - National and Regional Priorities for a Social Europe”, Friedrich Ebert Stiftung, 
Sofia, Bulgaria, 2010. http://www.fes.bg/files/custom/library/2010/Social_Inclusion_in_South-East_Europe.pdf (pp. 49-72; ISBN 978-
954-92601-3-7) https://www.worldcat.org/title/alfred-pfaller-i-marc-meinardus-ur-social-inclusion-in-south-east-europe-national-and-
regional-policy-priorities-for-a-social-europe/oclc/806195748&referer=brief_results 

4. Policy Priorities for Social Inclusion in South-East Europe, (coautor cu A. Pfaller, D. Arpinte, M. Stănculescu), în A. Pfaller & M. 
Meinardus – coord., “Social Inclusion in South-East Europe - National and Regional Priorities for a Social Europe”, Friedrich 
Ebert Stiftung, Sofia, Bulgaria, 2010. http://www.fes.bg/files/custom/library/2010/Social_Inclusion_in_South-East_Europe.pdf (pp. 137-
154; ISBN 978-954-92601-3-7) https://www.worldcat.org/title/alfred-pfaller-i-marc-meinardus-ur-social-inclusion-in-south-east-europe-
national-and-regional-policy-priorities-for-a-social-europe/oclc/806195748&referer=brief_results 

5. “Locuinţa şi serviciile de locuire”, în Marian Preda, (coord.), „Riscuri şi inechităţi sociale în România. Raportul Comisiei 
Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice”, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 
http://cparsd.presidency.ro/upload/CPARSD_raport_extins.pdf            http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-
1998/oclc/164588975&referer=brief_results 

6. “Persoanele adulte fără adăpost (PAFA/ Homeless)”, în Marian Preda, (coord.), „Riscuri şi inechităţi sociale în România. Raportul 
Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice”, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 
http://cparsd.presidency.ro/upload/CPARSD_raport_extins.pdf    http://www.presidency.ro/static/CPARSDR_raport_extins.pdf 
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results 

7. „Enciclopedia dezvoltării sociale”, (co-autor), Coord. Cătălin Zamfir, Ed. Polirom, Iaşi, 2007. 
http://www.worldcat.org/title/enciclopedia-dezvoltarii-sociale/oclc/862848709&referer=brief_results  

8. „Proiectarea dezvoltării sociale. Ghid metodologic”, (co-autor), Coord. Cătălin Zamfir, Laura Stoica, Manuela Sofia Stănculescu, 
Ed. Polirom, Iaşi, 2007. http://www.institutadventist.ro/cursuri/mod/resource/view.php?id=220 

9. „Including the excluded: Homelessness and social inclusion in Europe. An analysis of the new theoretical approaches” – 2007, în 
„Reframing Social Policy. Actors, dimensions and reforms”, volum rezultat în urma conferinţei “Contemporary Challenges   in 
Theory and Practice of Social Work and Social Policy”, organizată de University “Ss Cyril and Methodius” Skopje Faculty of 
Philosophy &  Institute of Social Work and Social Policy Skopje & Friedrich Ebert Stiftung Office Skopje (Macedonia). 
http://ukim.academia.edu/MajaGerovskaMitev/Books/649537/Reframing_Social_Policy https://www.worldcat.org/title/international-
conference-contemporary-challenges-in-theory-and-practice-of-social-policy-and-social-work/oclc/806195447&referer=brief_results 

10. „Dezvoltare socială prin proiecte comunitare. Rolul Fondurilor Sociale”, în Zamfir, C. (coord.) „O nouă provocare: dezvoltarea socială 
în România”, Polirom, Iaşi, 2006. ISBN: 973-46-0278-0 http://www.worldcat.org/title/noua-provocare-dezvoltarea-sociala-dezvoltarea-
sociala/oclc/862848693&referer=brief_results 

http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf
http://www.inimadecopil.ro/dupa_scoala,_educatia_continua_pentru_site.pdf
http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-2011
http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-2011
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Output%20RO.pdf
http://www.fondulglobal.ro/plain/files/raport_final_evaluare_serv_integrare_prof.pdf
http://www.fondulglobal.ro/plain/files/sumar_engleza_ASSESSMENT_OF_PROFESSIONAL_INTEGRATION____.pdf
http://www.fes.bg/files/custom/library/2010/Social_Inclusion_in_South-East_Europe.pdf
https://www.worldcat.org/title/alfred-pfaller-i-marc-meinardus-ur-social-inclusion-in-south-east-europe-national-and-regional-policy-priorities-for-a-social-europe/oclc/806195748&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/alfred-pfaller-i-marc-meinardus-ur-social-inclusion-in-south-east-europe-national-and-regional-policy-priorities-for-a-social-europe/oclc/806195748&referer=brief_results
http://www.fes.bg/files/custom/library/2010/Social_Inclusion_in_South-East_Europe.pdf
https://www.worldcat.org/title/alfred-pfaller-i-marc-meinardus-ur-social-inclusion-in-south-east-europe-national-and-regional-policy-priorities-for-a-social-europe/oclc/806195748&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/alfred-pfaller-i-marc-meinardus-ur-social-inclusion-in-south-east-europe-national-and-regional-policy-priorities-for-a-social-europe/oclc/806195748&referer=brief_results
http://cparsd.presidency.ro/upload/CPARSD_raport_extins.pdf
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://cparsd.presidency.ro/upload/CPARSD_raport_extins.pdf
http://www.presidency.ro/static/CPARSDR_raport_extins.pdf
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/enciclopedia-dezvoltarii-sociale/oclc/862848709&referer=brief_results
http://www.institutadventist.ro/cursuri/mod/resource/view.php?id=220
http://ukim.academia.edu/MajaGerovskaMitev/Books/649537/Reframing_Social_Policy
https://www.worldcat.org/title/international-conference-contemporary-challenges-in-theory-and-practice-of-social-policy-and-social-work/oclc/806195447&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/international-conference-contemporary-challenges-in-theory-and-practice-of-social-policy-and-social-work/oclc/806195447&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/noua-provocare-dezvoltarea-sociala-dezvoltarea-sociala/oclc/862848693&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/noua-provocare-dezvoltarea-sociala-dezvoltarea-sociala/oclc/862848693&referer=brief_results
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11. "Surse ale excluziunii sociale" (co-autor cu E. Zamfir & M. Preda), în Eugen Blaga (coord.), "Politici sociale pentru sănătate", Ed. 
Omega Ideal, Bucureşti, 2006. 

12. „Cadrul micro-economic, social şi de reprezentare”, (co-autor cu V. Marin, E. Popliceanu), în Mariana Eftenie (coord.), „Abordare 
interdisciplinară privind creşterea calităţii locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România”, UAUIM, 2007 
(pp.45-59; ISBN (13) 978-973-7999-76-4).  

13. „Politicile de locuire în context macroeconomic şi social”, (co-autor cu L. Constantin, G. Bănică) în Mariana Eftenie (coord.), Abordare 
interdisciplinară privind creşterea calităţii locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România, UAUIM, 2005.  

14. „Housing the Poor: Homeless population in Romania. A preliminary assessment” (cu Mariana Dan) (20 p.) în B. Voicu & H. Rusu 
(editori) „EU Integration Process from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World”, Psihomedia, Sibiu, 
2005. http://www.worldcat.org/title/eu-integration-process-from-east-to-east-civil-society-and-ethnic-minorities-in-a-changing-
world/oclc/862852248&referer=brief_results 

15. „Housing Policy in Romania in Transition: between State Withdrawal and Market Collapse”, (co-autor cu Mariana Dan) (18 p.; pp. 155-
172) în volumul conferinţei internaţionale „Globalization, integration and Social Development in European Postcommunist 
Societies”, Psihomedia Publishing House, Sibiu, 2003. 
http://stiinte.ulbsibiu.ro/sociologie/NYESS/Papers_Sibiu_2003/12.%20Adrian%20Dan.pdf http://www.worldcat.org/title/globalization-
european-integration-and-social-development-in-european-postcommunist-societies/oclc/839310949&referer=brief_results 

16. „Aspecte privind dezvoltarea, populaţia şi sănătatea reproducerii la nivel naţional şi studii de caz” (coord. Marian Preda), UNFPA, 
Bucureşti, 2003. ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/ODMraport_2003_rom.pdf 

17. „Bridging ICPD and MDGs at County and Community Levels in Romania through Regional and Local Statistics and Case Studies” 
(coord. Marian Preda), UNFPA, Bucureşti, 2003. ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/ODMreport_2003_eng.pdf 

18. ”Situaţia locuirii la populaţia de romi din România” (34 p; pp. 183-217), în Zamfir, C. & Preda, M., (coord.), ”Romii în România”, Ed. 
Expert, Bucureşti, 2002 (354 pagini) ISBN 9738177804, 9789738177802. http://searchworks.stanford.edu/view/5490901 
http://www.worldcat.org/title/romii-in-romania/oclc/53404277&referer=brief_results 

19. “Planul naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale”, 2002, Comisia Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale 
(CASPIS) / Guvernul României, co-autor (coord. C. Zamfir), (HG nr. 829/  31 Iulie 2002, publicat în “Monitorul Oficial”, Partea I nr. 662, 
6 Septembrie 2002; http://www.activewatch.ro/uploads/legislatie%20interna_DAD/Hot829_31_07_2002(1).pdf; publicat şi în Reviste de 
Asistenţă Socială Nr. 3/ 2002 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a7e43f31-6eaf-44b5-96de-
eae8f2e2882c&articleId=2d194219-d846-4909-807e-c5a614927f3e ; 
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/the_national_plan_for_poverty_alleviation_and_promotion_of_social_inclusion_-
_romanian_government_hg_nr._829/2002  

20. “Dicţionar de politici sociale” - (coord. Luana Pop), Ed. Expert, Bucureşti, 2002 (880 pagini). Contribuţia la elaborarea dicţionarului - 
definirea următorilor termeni de specialitate: Dreptul la locuire (1 p.; pp.279-280); Excludere de la locuire (3 p.; pp. 324-327); Indicatori 
cantitativi şi calitativi ai locuirii (2½ p.; pp378-380); Lipsa de locuinţă „Homelessness” (2½ p.; pp.420-422); Locuinţă Socială (1½ p.; 
pp.422-423); Politici de dezvoltare urbană (7 p.; pp. 560-567); Politici de locuire (9 p.; pp.584-593); Problemă socială (8 p.; pp.667-
675); Standarde de locuire (2½ p.; pp.742-744). 

21. “Indicatori privind comunităţile de romi din România” – (co-autor împreună cu C. Zamfir, I. Mărginean, M. Preda, S. Cace, I. 
Berevoescu, M. Surdu, D. Sima-Costin, S. Ilie, M. Şerban, M. Voicu), Ed. Expert, 2002 (69 p.). 
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1044353538498  

22. “The State of Poverty in Romania” - Co-author, (coord. C. Zamfir), Creative ID, Bucharest, 2001 (54 p). 
http://www.academia.edu/3740417/coauthor_of_the_report_State_of_Poverty_in_Romania_coordinator_Catalin_Zamfir_UNDP_Bucur
esti_June_2001 http://www.worldcat.org/title/poverty-in-romania-causes-anti-poverty-policies-recommendations-for-
action/oclc/248415416&referer=brief_results  http://www.worldcat.org/title/situatia-saraciei-in-romania-cauzele-saraciei-evaluarea-
ploliticilor-anti-saracie-directii-de-actiune-pentru-combaterea-saraciei-politici-propuse/oclc/248457710&referer=brief_results 

23. “The <prostitution> issue: diagnosis of the phenomenon and its perception in Romanian Society”, în volumul conferinţei “Trafficking in 
women from East Europe to Countries of E.U.”, Ioannina, Greece, 2002. 

24. “România şi politica ei de locuire în contextul Europei de Est şi al Uniunii Europene” (44 p.; pp.447-490), în “Politici sociale în 
România: 1990-1998” coord. Cătălin Zamfir, Ed. Expert, Bucureşti, 1999 (752 p.) http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-
romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results 

25. “Politici de suport pentru femei” (în colaborare cu E. Zamfir, C. Zamfir şi S. Cace) (29 p.; pp.269-297), în “Politici sociale în România: 
1990-1998” coord. Cătălin Zamfir, Ed. Expert, Bucureşti, 1999 (752 p.). http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-
1998/oclc/164588975&referer=brief_results 

26. „Rolul statului în menţinerea bunăstării pe perioada de tranziţie” (capitol coordonat de Luana Pop; coautori: S. Stroie, C. Vlădescu, M. 
Câmpeanu) (23 p.; pp. 39-62), în „Raportul Naţional al Dezvoltării Umane – România 1998”, C. Ionete & C, Chirca (coord.), Ed. 
Expert, Bucureşti, 1998 (150 p.). Traducere în limba engleză „National Human Development Report – Romania 1998”. 
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/europethecis/romania/name,2906,en.html 

27. „Standardul de viaţă al colectivităţii şi bunăstarea copilului” (împreună cu C. Zamfir) (8 p.; pp. 21-28) în C. Zamfir (coord.), “Pentru o 
societate centrată pe copil“, - Co-autor, (coord. Cătălin Zamfir), Ed. Alternative, Bucureşti, 1997 (162 p.). Traducere în limba engleză 
„Toward a Child-Centered Society”.  

28. „Pentru un sistem comprehensiv de suport financiar al copilului şi familiei cu copii” (împreună cu C. Zamfir) (10 p.; pp. 38-47) în C. 
Zamfir (coord.), “Pentru o societate centrată pe copil“, - Co-autor, (coord. Cătălin Zamfir), Ed. Alternative, Bucureşti, 1997 (162 p.). 
Traducere în limba engleză „Toward a Child-Centered Society”. 

http://www.worldcat.org/title/eu-integration-process-from-east-to-east-civil-society-and-ethnic-minorities-in-a-changing-world/oclc/862852248&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/eu-integration-process-from-east-to-east-civil-society-and-ethnic-minorities-in-a-changing-world/oclc/862852248&referer=brief_results
http://stiinte.ulbsibiu.ro/sociologie/NYESS/Papers_Sibiu_2003/12.%20Adrian%20Dan.pdf
http://www.worldcat.org/title/globalization-european-integration-and-social-development-in-european-postcommunist-societies/oclc/839310949&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/globalization-european-integration-and-social-development-in-european-postcommunist-societies/oclc/839310949&referer=brief_results
ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/ODMraport_2003_rom.pdf
ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/ODMreport_2003_eng.pdf
http://searchworks.stanford.edu/view/5490901
http://www.worldcat.org/title/romii-in-romania/oclc/53404277&referer=brief_results
http://www.activewatch.ro/uploads/legislatie%20interna_DAD/Hot829_31_07_2002(1).pdf
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a7e43f31-6eaf-44b5-96de-eae8f2e2882c&articleId=2d194219-d846-4909-807e-c5a614927f3e
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a7e43f31-6eaf-44b5-96de-eae8f2e2882c&articleId=2d194219-d846-4909-807e-c5a614927f3e
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/the_national_plan_for_poverty_alleviation_and_promotion_of_social_inclusion_-_romanian_government_hg_nr._829/2002
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/the_national_plan_for_poverty_alleviation_and_promotion_of_social_inclusion_-_romanian_government_hg_nr._829/2002
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1044353538498
http://www.academia.edu/3740417/coauthor_of_the_report_State_of_Poverty_in_Romania_coordinator_Catalin_Zamfir_UNDP_Bucuresti_June_2001
http://www.academia.edu/3740417/coauthor_of_the_report_State_of_Poverty_in_Romania_coordinator_Catalin_Zamfir_UNDP_Bucuresti_June_2001
http://www.worldcat.org/title/poverty-in-romania-causes-anti-poverty-policies-recommendations-for-action/oclc/248415416&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/poverty-in-romania-causes-anti-poverty-policies-recommendations-for-action/oclc/248415416&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/situatia-saraciei-in-romania-cauzele-saraciei-evaluarea-ploliticilor-anti-saracie-directii-de-actiune-pentru-combaterea-saraciei-politici-propuse/oclc/248457710&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/situatia-saraciei-in-romania-cauzele-saraciei-evaluarea-ploliticilor-anti-saracie-directii-de-actiune-pentru-combaterea-saraciei-politici-propuse/oclc/248457710&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/politici-sociale-in-romania-1990-1998/oclc/164588975&referer=brief_results
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/europethecis/romania/name,2906,en.html
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29.  „Dicţionar de sărăcie” –  http://www.iccv.ro/romana/dictionar/dictionar.htm (Termeni elaboraţi: Alocaţie pentru copii 
http://www.iccv.ro/node/98; Autoidentificare http://www.iccv.ro/node/99; Caritate - filantropie http://www.iccv.ro/node/105; Egalitatea 
şanselor / oportunităţi egale http://www.iccv.ro/node/114;  Eligibilitate http://www.iccv.ro/node/115; Gospodărie 
http://www.iccv.ro/node/117; Izolare socială. Marginalizare http://www.iccv.ro/node/120; Metoda Orshansky 
http://www.iccv.ro/node/125; Mod de viaţă / stil de viaţă http://www.iccv.ro/node/127;  Polarizare http://www.iccv.ro/node/130; Teorii şi 
perspective asupra sărăciei http://www.iccv.ro/node/142 

 

Articole: 

1. „Excluziunea de la locuire a populaţiei de romi”, Revista de Asistenţă Socială No. 3-4/2009 
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/excluziunea_de_la_locuire_a_populaiei_de_romi_exclusion_from_the_housing_of
_the_roma_population 

2. „Locuirea în România. Dreptul la locuire”, Calitatea Vieţii No. 3-4/2004 (15 p.). http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-
05/1.pdf 

3. „Persoanele fără adăpost din România – o estimarea a numărului acestora” (cu Mariana Dan), Calitatea Vieţii No. 3-4/2004 
(25 p.). http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/6.pdf  

4. „Sources of social exclusion în Romania” (cu E. Zamfir – coord., şi M. Preda), Romanian Journal of Sociology, No.3-4/ 2005 & 
No. 1-2/ 2006. 

5. „Surse ale excluziunii sociale în România” (cu E. Zamfir – coord., şi M. Preda), Revista de Asistenţă Socială, Nr. 1-2/ 2004. 
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/sources_of_social_exclusion_in_romania 

6. „Accesul la locuire în România, astăzi”, în Calitatea Vieţii No. 4/ 2003 (15 p.) 
http://www.iccv.ro/oldiccv/romana/revista/rcalvit/pdf/cv2003.3-4.a07.pdf  

7. „The Main Characteristics of Housing Policy in Romania in Transition”, FEANTSA’s Newsletter, Brussels, Autumn/ 2003 (4 
p.; pp. 24-27). http://www.feantsa.org/files/Month%20Publications/EN/right_to_housing_2003_english.pdf 

8. „Spre o nouă arhitectură a inegalităţii sociale”, în Sociologie Românească, Vol. 1, No. 1-2/2003 (12 p.; pp.97-108). 
http://old.sociologieromaneasca.ro/2003/articole/sr2003.1-2.a06.pdf 

9. “Cheltuielile publice în secolul XX. O perspectivă globală”, recenzie asupra cărţii „Public Spendings in 20th Century. A global 
Perspective” (autori Vito Tanzi & Ludger Schuknecht), în Calitatea Vieţii, nr. 2/ 2003 http://www.revistacalitateavietii.ro/2003/CV-2-
2003.pdf 

10. “Conceptul de politică socială”, în Anale INCE nr.2/ 2001 Bucureşti (17 p.; pp. 77-93). 

11. “The State’s Role in the maintaining of Welfare during a period of Transition”, (Co-autor, în colaborare cu L.M. Pop, S. 
Stroie, C. Vlădescu, M. Câmpeanu), în Calitatea Vieţii, nr. 3-4/ 1998 (35 p.; pp. 225-260) 
http://www.revistacalitateavietii.ro/1998/CV-3-4-1998/CV-3-4-1998.pdf 

12. “Locuinţa şi condiţiile de locuire” şi “Dotarea gospodăriei cu bunuri de folosinţă îndelungată”, în studiul “Situaţia Socială a 
romilor din judeţul Buzău”, în Revista de Cercetări Sociale, nr.3-4/1998, IMAS S.A. Bucureşti (10 p.; pp. 71-81). 

13. “Dilemmas of designing policies for gypsy children” (în colaborare cu Vanda Mărgărit) (12 p.) în „Childhood Policies’ – Report 
and Proceedings of the Joint Council of Europe and UNICEF Expert Seminar on „Street Children, violence and sexual abuse: 
Challenges for social work” (Timişoara, 1-3 Iulie 1997); Document CDPS/IX/ROM (97) 2. 

14. “Social Services for Children in Romania”, în Information Romania, nr. 35, Iunie 1997. 

15. “Dimensiuni ale calităţii locuirii în mediul rural”, în Calitatea Vieţii nr.1–2/1997 (13 p.; pp. 121-134). 
http://www.revistacalitateavietii.ro/1997/CV-1-2-1997/CV-1-2-1997.pdf 

16. “Aspecte ale politicii locuirii în România şi alte ţări foste socialiste”, în Calitatea Vieţii nr.3–4/1996 (20 p.; pp. 217-236). 
http://www.revistacalitateavietii.ro/1996/CV-3-4-1996/CV-3-4-1996.pdf 

17. Note de lectură / Viaţa ştiinţifică: „Formarea Agriculturii durabile şi competitive prin forţele pieţei”, „România şi Republica Moldova: 
Agricultura şi ruralul în perioada de tranziţie”, „A XIX-a reuniune a experţilor în aşezări umane din Europa meridională”, „Formarea 
agriculturii durabile  şi competitive în România”, în Revista Calitatea Vieţii nr. 3-4 / 1995 
http://www.revistacalitateavietii.ro/1995/CV-3-4-1995/CV-3-4-1995.pdf 

 

Comunicări la seminarii internaţionale 

1. “Support. Don’t Punish!” – From Unattended Drug abuse to Drug Consumption Rooms hygienic use, in cadrul conferintei 
12th Annual TiSSA meeting, The international Social Work & Society Academy – “Transforming Societies – A challenge 
for Social Work in Europe”, Sofia, Bulgaria, 2014 http://www.tissa.net/tissa2014/abstracts/plenum/t14_plenum_banu.pdf  

2. Social Services for Homeless people in cadrul conferintei 11th Annual TiSSA meeting, The international Social Work & 
Society Academy – “Affirmation or Rejection Social Work at the Crossroads –  Challenges for European Societies”, 
Tirana, Albania, 2013 http://www.tissa.net/tissa2013/t13_paper.htm 

http://www.iccv.ro/romana/dictionar/dictionar.htm
http://www.iccv.ro/node/98
http://www.iccv.ro/node/99
http://www.iccv.ro/node/105
http://www.iccv.ro/node/114
http://www.iccv.ro/node/115
http://www.iccv.ro/node/117
http://www.iccv.ro/node/120
http://www.iccv.ro/node/125
http://www.iccv.ro/node/127
http://www.iccv.ro/node/130
http://www.iccv.ro/node/142
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/excluziunea_de_la_locuire_a_populaiei_de_romi_exclusion_from_the_housing_of_the_roma_population
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/excluziunea_de_la_locuire_a_populaiei_de_romi_exclusion_from_the_housing_of_the_roma_population
http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/1.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/1.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/6.pdf
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/sources_of_social_exclusion_in_romania
http://www.iccv.ro/oldiccv/romana/revista/rcalvit/pdf/cv2003.3-4.a07.pdf
http://www.feantsa.org/files/Month%20Publications/EN/right_to_housing_2003_english.pdf
http://old.sociologieromaneasca.ro/2003/articole/sr2003.1-2.a06.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2003/CV-2-2003.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2003/CV-2-2003.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/1998/CV-3-4-1998/CV-3-4-1998.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/1997/CV-1-2-1997/CV-1-2-1997.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/1996/CV-3-4-1996/CV-3-4-1996.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/1995/CV-3-4-1995/CV-3-4-1995.pdf
http://www.tissa.net/tissa2014/abstracts/plenum/t14_plenum_banu.pdf
http://www.tissa.net/tissa2013/t13_paper.htm
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3. Situaţia socio-economică a romilor din ECE şi SEE (main speaker/ opening lecture), in cadrul Conferinţei anuale a cercetării 
în sociologie şi asistenţă socială, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu and Fundaţia Academia Ardeleană, Sibiu 19-20 
Octombrie 2012. 

4. The Social Situation of Roma Population from Romania and CEE Countries, (main speaker/ opening lecture), în cadrul 10th 
Annual TiSSA meeting, The international Social Work & Society Academy – “Social Work & Society – Between Private, 
Public and the State”, Bucharest, 2012 http://www.tissa.net/tissa2012.html 

5. „Regional Disparities in Housing Structure and Housing Policy in Romania, în cadrul conferinţei „Paths and Crossroads of 
Regional Development in the European Union”, organizată de Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 
Universitatea din Craiova, 20-21 Apr. 2012. 

6. „Integrarea profesională a tinerilor seropozitivi” (guest speaker), în cadrul Conferinţei Anuale a Catedrei de Sociologie şi 
Asistenţă Socială a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ediţia a X-a, 14-15 Oct. 2011. 

7. “To be yourself or to be like others? A few reflections about the identity crisis of social work in Romania”, (cu M. 
Cozărescu) în cadrul conferinţei TiSSA “Politics of Identity – The Changing Face of Social Work”, August 2011, Universitatea din 
Hradec Králové, Cehia. http://www.tissa.net/tissa2011/t11_paper.htm  

8. “Dimensiune, (re)formă, creştere – sau dincolo de structurarea amorfă: unde este capitalul social?”, în cadrul Conferinţei 
“Starea administraţiei publice locale în Oltenia”, 8 Aprilie 2011, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale 
(http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Craiova-_Problemele_administratiei_locale-discutate_la_Universitate_0_458954186.html , 
http://propriulider.wordpress.com/2011/04/08/starea-administratiei-publice-din-oltenia/  

9. „Methodological issues on collecting data about Roma minority in Romania”, – în cadrul Conferinţei “The issue of collection 
and use of ethnically disaggregated data and their importance in antidiscrimination policies in education”, Praga, Cehia, 5-6 Oct. 
2010. 

10.  “Aspecte privind condiţiile de locuire la populaţia de romi. O analiză (1992-2006) asupra dotării cu bunuri de folosinţă 
îndelungată”  – în cadrul Conferinţei anuale a cercetării sociologice şi de asistenţă socială 2010, Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti 

11. „Including the excluded: Homelessness and social inclusion in Europe. From theoretical challenges to effective 
intervention” – în cadrul conferinţei „Contemporary Challenges in Theory and Practice of Social Work and Social Policy”, Skopje 
(Macedonia) 

12. „Social Inclusion Program for Disadvantaged Categories Focused on Roma: Designing an inclusive program of social 
housing”, în cadrul seminarului “Exploring Opportunities for Improving Housing Microfinance Services for Roma”, organizat 
de “Habitat for Humanity-Macedonia” cu suportul “Open Society Institute – Macedonia” şi al “Horizonty – Microcredits Macedonia”, 
Macedonia, Skopje, 11-14 Aprilie 2007.  

13. „Policy Priorities for Social Inclusion in South Eastern Europe”, în cadrul seminarului cu acelaşi titlu, organizat de Friedrich 
Ebert Stiftung – România, Bucureşti 26 Ian. 2007. 

14. “Housing Exclusion in SEE Countries”, în cadrul celui de-al doilea seminar de lucru „Toward Equality and Social Inclusion 
in South Eastern Europe”, organizat de Friedrich Ebert Stiftung, Sofia, Bulgaria, 9-10 Apr. 2005. 

15. „Inequality and exclusion in educational area in SEE countries”, în cadrul celui de-al doilea seminar de lucru „Toward 
Equality and Social Inclusion in South Eastern Europe”, organizat de Friedrich Ebert Stiftung, Belgrad, Yugoslavia, 4-6 Feb. 
2005. 

16. „The housing conditions of Roma population in România”, în cadrul seminarului cu tema „Proiectul de Incluziune Socială a 
Romilor”, organizat de Banca Mondială, Bucureşti 18 Feb. 2005. 

17. „General Overview  of the Homelessness phenomenon in Romania”, în cadrul Conferinţei Internaţionale „European 
Observatory on Homelessness”, Bucureşti, 4-5 Mar. 2005, organizată de FEANTSA-Brussels. 

18. “Training needs within social services system in Romania – a comparative perspective”, în cadrul proiectului Leonardo 
DaVinci „Making Social Agencies Fit for Future – MAFF”, Lamezia Terme, Italia, 21-24 Octombrie 2004. 

19. “Formal safety nets”, în cadrul seminarului internaţional “Towards equality and social inclusion in South Eastern Europe”, 
organizat de CASPIS şi Friedrich Ebert Stiftung, Bucureşti, 29-30 Octombrie 2004. 

20. „Housing the poor: Homeless population in Romania. A preliminary assessment”, în cadrul seminarului internaţional „EU 
integration Process from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities în a Changing World”, Sibiu, 14-18 Decembrie 2004. 

21. “The evolution of social services in Romania in the transition period” (cu Daniel Arpinte), în cadrul seminarului internaţional 
„Social Services Institution Building in Romania” (SSIB-PHARE), Sinaia, România, 1-3 Iulie 2004. 

22. „Housing Policy in Romania in Transition: between State Withdrawal and Market Collapse”, (împreună cu Mariana Dan), în 
cadrul seminarului internaţional „Globalization, integration and Social Development in Central and Eastern Europe”, 
organizat de Universitatea ‟Lucian Blaga‟ din Sibiu şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Sibiu, 05-09 Sept. 2003. 

23. „Social assistance system in Romania. Training pathways and curriculum offer in the social assistance field”, în cadrul 
proiectului Leonardo DaVinci „Making Social Agencies Fit for Future – MAFF”,organizat în Munchen, Germania, 16-19 Mai 
2003. 

24. „Access to Social Rights in Romania”, în cadrul seminarului internaţional „Access to Social Rights in Europe”, organizat de 
Consiliului Europei în La Valetta, Malta, 14-16 Nov. 2002. 

25. „Social Exclusion and Social Inclusion: the case of Romania”, în cadrul seminarului internaţional „Social Inclusion in the 
New Europe”, organizat de CEPS şi ITD din Barcelona cu sprijinul Reţelei Europene ITER şi al Consiliului Europei, Barcelona, 
Spania, 14-16 Iunie 2002:  

http://www.tissa.net/tissa2012.html
http://www.tissa.net/tissa2011/t11_paper.htm
http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Craiova-_Problemele_administratiei_locale-discutate_la_Universitate_0_458954186.html
http://propriulider.wordpress.com/2011/04/08/starea-administratiei-publice-din-oltenia/
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26. “The <prostitution> issue: diagnosis of the phenomenon and its perception in Romanian Society” - în cadrul seminarului 
internaţional „Trafficking in women from East Europe to Countries of E.U.” organizat de CVME (Grecia) şi CEPS (Spania), 
Ioannina, Grecia, 29 Iunie-4 Iulie 2001. 

27. “Community Development in Romania”, în cadrul Programului European „Romania: Resources Management and Local 
Development Network”, organizat de Aristotle University of Thessalonica, Porto Carras, Grecia, 1-5 June 2000. 

28. “Community Development and Social Capital formation in Romania”, în cadrul Programului European „Romania: 
Resources Management and Local Development Network”, organizat de Aristotle University of Thessalonica, Porto Carras, 
Grecia, 13-18 Iunie 2001,. 

29. “Teorii şi perspective în sociologia problemelor sociale”, în cadrul seminarului “Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – 10 
ani de la înfiinţare”, organizat de ICCV în Bucureşti, 13-14 Ianuarie 2000. 

 
A2. Lista proiectelor de cercetare şi a activităţilor de consultanţă / expertiză 
 

De la data – 
până la data 

Beneficiarul Poziţia Descrierea 

Ian. 2014 – 
Dec. 2015 

Human European 
Consultancy / 
FEANTSA/ National 
University of Ireland 
Galway for European 
Commission DG 
Employment, Social 
Affairs and Inclusion 

Expert national în 
domeniul locuirii si al 
persoanelor adulte 
fără adăpost 

 Promoting protection of the right to housing. Homelessness 
prevention in the context of migration and evictions 
(VT/2013/056). Proiectul pilot urmareşte sprijinirea strategiei UE 
de reducere a saraciei şi incluziunea activa prin combaterea 
fenomelnului homelessness generat de migratie, reducerea 
vulnerabilitatii de locuire si promovarea accesului la servicii 
sociale active si de calitate, aşa cum este stipulat in Strategia 
Europa 2020. 

 Activităţi şi responsabilităţi: Culegere de date si realizarea 
profilului persoanelor evacuate din Romania 

Ian. 2013 – 
Dec. 2015 

EU / FP7 Coordonatorul 
echipei de cercetare 
din România şi 
liderul pachetului de 
lucru WP 4 
(impreună cu Rudi 
Roose, Ghent 
University) 

 SocIEtY - Social Innovation – Empowering the Youth (SocIEtY) 
for a Better Life for all”. Proiectul este coordonat de Prof. Dr. Dr. 
h.c. mult. Hans-Uwe Otto - Bielefeld Center for Education and 
Capability Research, Faculty of Educational Science, Bielefeld 
University, cu participarea altor 12 Universităţi (Employment 
Research Institute, Edinburgh Napier University – UK; Center for 
Research on Qualifications, Céreq, Marseille/Bordeaux – 
France; Aarhus University, Faculty of Arts, Department of 
Education and Pedagogy – Denmark; Department of Public 
Economics, University of Pavia – Italy; University of Amsterdam 
– Netherlands; University of Gent – Belgium; Universidad 
Politécnica de Valencia, DPI‟s Group of Studies on 
Development, Cooperation and Ethics – Spain; Faculty of 
Sociology and Social Work, University of Bucharest – Romania; 
Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) – 
Working Life Research Centre – Austria; Department of 
Theoretical Sociology and Social Analysis (TSS) at the Institute 
of Sociology/Johannes Kepler University (JKU) Linz – Austria; 
Centre for the Study of Capabilities in Social and Health 
Services (CESCAP), University of Applied Sciences Western 
Switzerland (HES-SO), EESP, Switzerland. Proiectul urmareşte 
sprijinirea tinerilor (in special a celor care migreaza) de a se 
integra mai bine pe piata muncii, dar si in viata sociala, precum 
si dezvoltarea unor practici noi care sa determine acceptarea 
tinerilor migranti de catre tarile gazda a. http://www.society-
youth.eu/ 

 Activităţi şi responsabilităţi: Implicare in toate fazele proiectului, 
dar cu accent pe designul cercetarii calitative/ participative şi 
coordonarea Pachetului de lucru „WP 4”. 

Iul. 2013 – 
Dec. 2013 

World Bank/ Guvernul 
Romaniei 

Expert în domeniul 
locuirii si saraciei 

 “Diagnostics and Policy Advice for Supporting Roma Inclusion in 
Romania” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza situaţiei accesului la locuire 
pentru populaţia de romi din România; conditiile de locuire ale 
migrantilor romi in strainatate; elaborarea unor măsuri de 
intervenţie pentru îmbunătăţirea situaţiei acestora. 

http://www.society-youth.eu/
http://www.society-youth.eu/
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Noi. 2011 – 
Feb. 2012 

UNDP România Expert in comunităţi 
ale romilor 

 “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma 
din România” 

 Activităţi şi responsabilităţi: Realizarea unor analize asupra 
rapoartelor, strategiilor naţionale şi a altor documente relevante 
privind comunităţile de romi, atat cele din Romania cat si cele 
formate, prin migratie, in strainatate. Participare la redactarea 
raportului de cercetare “Economia socială şi Comunităţile de 
Romi – provocări şi oportunităţi” prin pregătirea analizei specifice 
cu privire la vulnerabilitatea comunităţilor de romi generată de 
factorii socio-economici (saracie, migratie, lipsa locurilor de 
munca, excluziune sociala etc.). 

Ian. 2011 – 
Dec. 2013 

Universitatea din 
Craiova/ Universitatea 
din Bucureşti/ Kajaany 
University - Finlanda 

Expert în dezvoltare 
socială 

 “Universitatea – pol pentru inovare şi dezvoltare” 

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la dezvoltarea unui nou 
program de master în „Dezvoltare regională” la Universitatea din 
Craiova; dezvoltarea unui „Centru de cercetare şi inovare” la 
Bucureşti şi coordonarea acestuia. Analize asupra migratiei 
regionale a fortei de munca si impactul acesteia pe piata muncii 
si in dezvoltarea serviciilor sociale. 

Oct. 2010 – 
Ian. 2011 

OSI Budapesta/ 
Metropolitan Research 
Institute, Budapest 

Expert în domeniul 
locuirii 

 “Providing methodological guidance on the improvement of 
housing conditions for marginalized communities focusing on 
Roma communities” 

 Activităţi şi responsabilităţi: prezentarea situaţiei accesului la 
locuire pentru populaţia de romi în România; conditiile de locuire 
ale romilor din Romania care migreaza in strainatate; elaborarea 
unor idei inovatoare pentru îmbunătăţirea situaţiei acestora 

Febr.– Iulie 
2011 

Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Popoarelor 

Expert în domeniul 
educaţiei 

 “Elaborarea unui ghid de bune practici cu privire la programele 
şcoală-după-şcoală” 

 Activităţi şi responsabilităţi: vizite de studiu şi documentare în 
Italia şi Lituania şi elaborarea ghidului de bune practici. 

Oct. 2010 – 
Febr. 2011 

Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Popoarelor 

Expert în domeniul 
educaţiei 

 “Cauze ale abandonului şcolar în Bucureşti şi judeţele Gl, CJ, 
DB” 

 Activităţi şi responsabilităţi: elaborarea metodologiei şi 
instrumentelor cercetării, coordonarea cercetării, raport de 
cercetare & concluzii. 

Ian. – Sept. 
2009 

Preşedinţia României Expert în domeniul 
locuirii si politici 
sociale 

 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi 
Demografice din România (http://cparsd.presidency.ro/ 
http://cparsd.presidency.ro/?pag=35) 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza situaţiei accesului la locuire 
pentru grupurile vulnerabile, inclusiv ale romilor migranti 

Iunie. – Sept. 
2009 

Romanian Angel 
Appeal 

Expert în servicii 
sociale si evaluare 

 “Evaluarea serviciilor de integrare profesională adresate tinerilor 
care trăiesc cu HIV/SIDA în România” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza si evaluarea programelor 
finanţate prin Fondul Global cu privire la integrarea socio-
profesională a tinerilor seropozitivi. 

Iulie 2008-
Noiembrie 
2008 

WYG International/ 
PHARE 2005 

Expert în domeniul 
calificărilor din 
învăţământul 
superior 

 “ACPART – Technical Assistance for Institutional Building in the 
TVET sector ROMANIA” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza, elaborarea şi sintetizarea 
informaţiilor cu privire la conţinutul activităţilor curiculare din 
domeniul sociologie şi asistenţă socială. 

Noiembrie 
2007 – 
Februarie 
2008 

Centrul de Resurse 
Juridice, Bucureşti 

Expert în domeniul 
locuirii 

 “RAXEN National Focal Point in Romania. Data Collection 
Report 2007” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza situaţiei accesului la locuire 
pentru grupurile vulnerabile (refugiaţi şi populaţia de romi). 

Noiembrie 
2006 – Mai 
2007 

Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă 

Consultant în politici 
sociale şi politici de 
locuire 

 „Acces la condiţii decente de locuire pentru cele mai vulnerabile 
grupuri, cu accent pe minoritatea romilor” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza datelor, trecerea în revistă a 
literaturii de specialitate, raport 

http://cparsd.presidency.ro/
http://cparsd.presidency.ro/?pag=35
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Septembrie 
2006 – 
Octombrie 
2006 

High Level Group for 
Romanian Children 

Expert în evaluare 
(servicii sociale 
pentru copii); 
coordonator al 
cercetării pentru 
zona Bucureşti 

 „Evaluarea sistemului public rezidenţial de îngrijire a copilului cu 
dizabilităţi” 

 Activităţi şi responsabilităţi: culegerea exhaustivă a datelor la 
nivelul Bucureştiului cu privire la copiii cu dizabilităţi şi raport de 
sector. 

Septembrie 
2006 – 
Decembrie 
2006 
 

Centrul pentru Resurse 
Juridice, Bucureşti 

Expert in domeniul 
locuirii  

 “RAXEN National Focal Point in Romania. Data Collection 
Report 2006”  

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza accesului la locuire a 
grupurilor vulnerabile (refugiaţi şi romi)  

Februarie 
2006 – 
Octombrie 
2007 

Friedrich Ebert Stiftung, 
Bucureşti 

Consultant in politici 
sociale 

 “Eradicating social exclusion in South Eastern Europe. Policy 
priorities” (with A. Pfaller – coord., D. Arpinte & M. Stănculescu) 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza datelor şi trecerea în revistă 
a literaturii de specialitate, elaborarea unui raport privind 
incluziunea socială în 4 domenii: educaţie, sănătate, piaţa muncii 
şi asistenţă socială. 

Ian.-Dec. 2006 Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii 

Cercetător  “Dezvoltare socială şi construirea capacităţii instituţionale – ghid 
de evaluare” (coord. C. Zamfir). 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza datelor şi trecerea în revistă 
a literaturii de specialitate cu accent pe componenta de 
“feedback” a procesului de evaluare. 

Ian. 2006-
Aprilie 2007 

Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii 

Cercetător  “Enciclopedia dezvoltării sociale” (coord. C. Zamfir). 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza şi feedback pentru termenii 
elaboraţi şi elaborarea termenilor “Teorii ale deyvoltării sociale” 
şi “Excluziune socială”. 

Apr.-Nov. 
2006 

DGASPC Bucureşti / 
Facultatea de 
Sociologie și Asistenţă 
Socială – Universitatea 
din Bucureşti 

Cercetător / Expert 
servicii sociale 

 “Evaluarea sistemului public de servicii sociale a Municipiului 
Bucuresti” (coord. E. Zamfir). 

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la proiectarea cercetării și 
la realizarea raportului final  

Ian. 2006 –  
Mai 2006 

U.E. – PHARE / 
Transtec – Belgia 

Expertul român în 
protecţia copilului şi 
incluziunea socială a 
acestora 

 “Romania - An Assessment of the EU Role and Intervention in 
he Reform of the Child Protection System in Romania – lessons-
learnt from Romania” 

 Activităţi şi responsabilităţi: evaluare programelor Phare „Copiii 
mai întâi!” privind reforma sistemului de protecţie a copilului, 
incluzând campaniile de conştientizare publică; raport final, 
concluzii şi recomandări. 

Mai-Iulie 2005 Banca Mondială Expert în domeniul 
locuirii şi incluziunea 
socială a grupurilor 
defavorizate 

 “Social Inclusion of the Most Vulnerable Groups in Romania” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza situaţiei existente, cu 
focalizare pe situaţia locuirii la populaţia de romi şi evaluarea 
posibilităţilor de dezvoltare a unui nou program privind 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei roma. 

Iunie - 
Decembrie 
2005 

UNICEF Expert în servicii 
sociale şi incluziunea 
socială a copiilor în 
situaţie de risc 

 “Understanding the Dynamics of Poverty and Development 
Risks of Children in Romania” 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza situaţiei existente, harta 
serviciilor sociale pentru copii. 

Apr.-Dec. 
2005 

Banca Mondială Expert locuire/ 
Coordonator local 

 “Romania - District Heating APL (Adaptable Program Loan) 
Project Social Assessment” (cu E.R.J. Finkel, M. Şerban & V. 
Grigoraş) 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza situaţiei existente, participare 
la proiectarea cercetării şi coordonarea generală a culegerii 
datelor (chestionar) 
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Aprilie – 
Octombrie 
2004 

EU-PHARE/ Ministerul 
Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei/ 
Bernard Brunhes 
International 

Expertul român în 
servicii sociale şi 
promovarea 
incluziunii sociale 

 “Social Services Institution Building”, componenta IV – “Social 
Services development in Romania” (EuropeAid/114101/D/SV/ 
RO) developed by BBI & ADECRI & PWC 

 Activităţi şi responsabilităţi: Componenta IV – Dezvoltarea 
serviciilor sociale în România – analiza situaţiei existente, 
coordonarea şi designul cercetării cantitative (inclusiv a 
instrumentelor cercetării), analiza datelor cantitative şi calitative, 
analiza preliminară a impactului campaniilor de conştientizare 
publică, participare la redactarea raportului final, concluzii şi 
recomandări. 

Noiembrie – 
Februarie  
2004 

Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei / UE 

Expert în sărăcie, şi 
politici sociale  

 „Surse ale excluziunii sociale în România”  

 Activităţi şi responsabilităţi: metodologia şi designul cercetării, 
analiza documentelor, participare la redactarea raportului final, 
concluzii şi recomandări. 

Februarie 
2003 – 
Octombrie 
2005 

UE - proiect Leonardo 
Da Vinci 

Consultant pe 
probleme de 
asistenţă socială. 

 „Making Social Agencies Fit for Future” (http://www.maffnet.org/) 

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la elaborarea unei 
strategii (componenta de asistenţă socială) în vederea unei mai 
bune adaptări a organizaţiilor publice şi private în furnizarea de 
servicii sociale către grupurile vulnerabile. 

Martie-Sept. 
2004 

Comisia Antisărăcie şi 
Promovare a Incluziunii 
Sociale (CASPIS) & 
Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale și 
Familiei (MMSSF) 

Expert locuire  “Joint Inclusion Memorandum (JIM) of Romania: Consultancy for 
Anti-Poverty Commission and Social Inclusion Support 
(CASPIS)“ 

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la elaborarea capitolului 
despre “Locuire” 

Iunie – 
Decembrie  
2003 

UNFPA Expert în sărăcie, 
locuire şi politici 
sociale  

 „Indicatorii Mileniului în România” (coord. M. Preda) 

 Activităţi şi responsabilităţi: colectarea datelor în teren, analiza 
datelor, redactarea raportului, concluzii şi recomandări. 

Martie 2003 – 
Aprilie 2004 

Comisia Anti-Sărăcie şi 
Promovare a Incluziunii 
Sociale (CASPIS) 

Coordonator proiect / 
Expert locuire 

 „Diagnoza locuirii: lipsa unei locuinţe şi locuirea în condiţii 
precare” http://www.iccv.ro/sites/default/files/dan-adrian-
diagnoza-locuirii.pdf ; 
http://www.iccv.ro/oldiccv/romana/articole/amtrans2004.htm 

 Activităţi şi responsabilităţi: coordonarea şi supervizarea tuturor 
activităţilor din proiect; metodologia şi designul cercetării, analiza 
documentelor, participare la redactarea raportului final, concluzii 
şi recomandări. 

Feb.-Nov. 
2003 

Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale și 
Familiei (MMSSF) / 
Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii (ICCV) 

Consultant/ Expert 
locuire  

 „Sărăcie extremă şi excluziune socială în România” (coord. C. 
Zamfir) 

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la designul cercetării, 
trecerea în revistă a literaturii de specialitate, analiză de date 
primare și secundare,elaborarea secţiunii referitoare la 
excluziunea de la locuire  

Ian.-Nov. 2003 CNCSIS / Institutul de 
Cercetare a Calităţii 
Vieţii (ICCV) 

Cercetător  “Capital social şi dezvoltare comunitară” (grant CNCSIS, coord. 
B. Voicu) 

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la designul cercetării, 
trecerea în revistă a literaturii de specialitate, analiză de date 
primare și secundare, elaborarea raportului de cercetare 

Oct-Nov. 2002 Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă, 
Bucureşti 

Coordonator (cu B. 
Voicu și M. Voicu) 

 “Barometrul Opiniei Publice Oct. 2002 – controlul culegerii 
datelor” 

 Activităţi şi responsabilităţi: control datelor culese de MMT Cluj-
Napoca; designul cercetării (faza de control); pre-testarea 
instrumentelor cercetării, coordonarea operatorilor, designul 
bazei de date, elaborare raport & recomandări 

August 2001 – 
Februarie 
2002 

UNICEF/ Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei/ 
Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

Expert în protecţia 
copilului şi dezvoltare 
comunitară 

 „Strategia naţională în domeniul resurselor umane. Educaţia, 
îngrijirea şi protecţia copilului de la naştere la 7 ani” 

 Activităţi şi responsabilităţi: responsabil cu elaborarea secţiunii 
din strategie cu privire la rolul comunităţii în îngrijirea şi protecţia 
copilului 

http://www.maffnet.org/
http://www.iccv.ro/sites/default/files/dan-adrian-diagnoza-locuirii.pdf
http://www.iccv.ro/sites/default/files/dan-adrian-diagnoza-locuirii.pdf
http://www.iccv.ro/oldiccv/romana/articole/amtrans2004.htm
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Ian. – Iulie  
2001 

UNDP/ UNOPS / 
Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii (ICCV) 

Coordonator general 
şi expert în sărăcie, 
locuire şi incluziune 
socială 

 “Strategies to Overcome Poverty / Strategii de depăşire a 
sărăciei” 

 Activităţi şi responsabilităţi: Responsabil cu coordonarea tuturor 
activităţilor legate de realizarea studiului; elaborarea planului şi 
calendarului proiectului; organizarea întâlnirilor între echipa de 
consultanţi locali, experţii UNOPS şi UNDP şi persoane cheie 
din Administraţia Centrală; participare la toate întâlnirile 
grupurilor de lucru şi monitorizarea progresului; organizarea 
seminarului internaţional din 16 Iulie, în vederea diseminării 
rezultatelor studiului; redactarea raportului final privind 
rezultatele proiectului. 

Noiembrie 
2001 – Mai 
2004 

Comisia Antisărăcie şi 
Promovare a Incluziunii 
Sociale (CASPIS) / 
Birks & Sinclair/ DFID / 
Banca Mondială 

Expert in locuire/  
Consultant probleme 
analiză instituţională  
Coordonator 
sectorial 

 „Consultanţă şi suport instituţional pentru Comisia 
Guvernamentală Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale 
(CASPIS)” – coordonatorul grupului „Acces la locuire” 

 Activităţi şi responsabilităţi: Consultanţă pentru elaborarea şi 
monitorizarea Planurilor Sectoriale Anti-sărăcie la Nivel 
Ministerial. 

Noiembrie 
2000 – 
Februarie 
2001 

Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale 

Consultant în Servicii 
Sociale / 
Coordonator 
sectorial 

 „Evaluarea sistemului de asistenţă socială din România” 

 Activităţi şi responsabilităţi: strângerea de date calitative prin 
interviuri în profunzime cu factori de decizie din judeţul Vrancea, 
realizarea raportului de cercetare, concluzii şi recomandări, 
prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul unui seminar cu 
experţi francezi şi experţi români din MMSS.  

Nov.2001-Ian 
2002 

Fondul Român de 
Dezvoltare Socială 
(FRDS) 

Consultant 
dezvoltare 
comunitară și 
coordonator (cu M. 
Şerban, B.Voicu & 
M. Voicu) 

 „Evaluarea disparităţilor judeţene în aplicaţiile pentru fonduri 
FRDS” http://www.iccv.ro/node/94  

 Activităţi şi responsabilităţi: proiectarea cercetării (metodologie, 
instrumente), coordonarea culegerii datelor, crearea bazei de 
date, raport final, concluzii şi recomandări 

1998-2001 ICCV & Academia 
Română 

Membru al echipei 
de cercetare 

 “Societatea românească la început de mileniu: probleme, riscuri, 
strategii de dezvoltare socială” (coord. C. Zamfir) 

 Activităţi şi responsabilităţi: analiza datelor, documentare privind 
politicile sociale în România, analiză secundară, redactarea unor 
rapoarte din sfera politicilor sociale 

Ianuarie –Mai 
1999 

Ministerul Lucrărilor 
Publice şi Amenajării 
Teritoriului (MLPAT) 

Coordonator şi 
expert în politici de 
locuire 

 Nevoia de locuinţe în România (1) (Metodologie de investigare a 
cererii pe piaţa construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor de 
calitate conţinute în legea 10/1995 la nivelul agenţilor economici 
şi persoanelor fizice) 

 Nevoia de locuinţe în România (2) (Metodologie de investigare a 
cererii pe piaţa construcţiilor la nivelul instituţiilor publice şi 
administraţiei locale) 

 Activităţi şi responsabilităţi: coordonarea întregului proiect, 
designul cercetării, elaborarea metodologiei şi chestionarului, 
designul bazei de date, analiza datelor primare ale cercetării, 
elaborarea raportului de cercetare, concluzii şi recomandări. 

Februarie –
Septembrie 
1998 

Banca Mondială Consultant în Servicii 
Sociale 

 Participarea femeii pe piaţa muncii şi implicaţiile ei asupra 
îngrijirii copilului.  

 Activităţi şi responsabilităţi: selectarea datelor şi informaţiilor 
existente şi trecerea în revistă a literaturii relevante în domeniu, 
analiză secundară de date, redactarea studiului final. 

Februarie 
1998 – 
Decembrie 
2000 

Open Society 
Foundation (Soros) 

Consultant in 
asistenţă socială şi 
locuire Coordonator 
sectorial (locuire) 

 Observatorul social al populaţiei de romi.  

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la designul cercetării 
(metodologie şi chestionar), culegerea datelor în teren, analiza 
datelor primare ale cercetării, participare la elaborarea raportului 
de cercetare. 

Feb-Apr. 1998 URBIS & 
URBANPROIECT / 
Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii (ICCV) 

Cercetător   “Perspective de dezvoltare în zona metropolitană a 
Bucureştiului” (coord. I. Mărginean) 

 Activităţi şi responsabilităţi: colectarea datelor despre zona 
industrială Republica-Faur şi redactarea raportului 

http://www.iccv.ro/node/94
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Ian.-Oct. 1998 CNCSIS / Institutul de 
Cercetare a Calităţii 
Vieţii (ICCV) 

Cercetător  “Săraci şi sărăcie în România - sărăcia subiectivă” (coord. C. 
Zamfir) 

 Activităţi şi responsabilităţi: designul chestionarului, colectarea 
datelor, analiza datelor, redactarea raportului de cercetare  

Ian.-Nov. 1998 CNCSIS / Institutul de 
Cercetare a Calităţii 
Vieţii (ICCV) 

Cercetător  “Probleme sociale şi nivel de trai” (coord. C. Zamfir) 

 Activităţi şi responsabilităţi: designul chestionarului, colectarea 
datelor, analiza datelor, redactarea raportului de cercetare 

Februarie –
Decembrie 
1997 

Consiliul Judeţean 
Buzău  

Consultant in 
asistenţă socială şi 
locuire 

 Situaţia socială a romilor din Judeţul Buzău.  

 Activităţi şi responsabilităţi: participare la designul cercetării 
(metodologie şi chestionar), culegerea datelor în teren, analiza 
datelor primare ale cercetării, participare la elaborarea raportului 
de cercetare. 

August 1996 – 
Iunie 1997 

UNICEF Consultant în 
asistenţă socială şi 
servicii sociale / 
Secretarul executiv 
al proiectului 

 „Pentru o societate centrată pe copil” – raport naţional asupra 
bunăstării copilului în România şi reforma sistemului de protecţie 
a copilului. 

 Activităţi şi responsabilităţi: Organizator al dezbaterilor finale şi a 
5 seminarii (Reforma sistemului de servicii de asistenţă socială; 
Sănătatea copilului în perioada de tranziţie; Educaţia copilului în 
perioada de tranziţie; Copiii în instituţii în perioada de tranziţie; 
Copiii cu dizabilităţi în perioada de tranziţie.) care au însoţit 
realizarea Raportului (1996-1997); secretar de redacţie. 

 
A3. Afilieri profesionale 
 

 Din 1996-2008 - Membrul al Asociaţiei Române pentru Promovarea Asistenţei Sociale (Bucureşti).  

 1997-2008 - Membrul al Asociaţiei Sociologilor din România (Bucureşti). 

 Din 1999 - Membrul al IFHP – International Federation for Housing and Planning (Haga – Olanda). 

 2000-2008 - Membru al Centrului de Studii Europene în Domeniul Politicilor Sociale şi al Ocupării Forţei de Muncă, organizat în cadrul 
Institutului European din România (Bucureşti). 

 Din 2005 - Membru fondator NYESS – Network of Young European Social Scientists (Praga – Cehia). 

 2006-2008 – Membru al Centrului de Cercetare în Politici Sociale (Universitatea din Bucureşti; din 2009 – Director al Centrului) 

 Din 2007 – Membru Fondator la GIS – Grupul pentru Incluziune Socială (sprijinit de Friedrich Ebert Stiftung). 

 Din 2008 - Membru fondator al Centrului de Cercetare şi Inovare în Servicii Sociale (Universitatea din Bucureşti). 

 Din 2009 - Membrul al Societăţii Sociologilor din România (Bucureşti). 

 Din 2011 – Director al Centrului de Inovare în Dezvoltare Regională (Universitatea din Bucureşti). 
 
 
A4 Granturi academice de cercetare 
 

Coordonator 
1. 2010-2012 – Grant de cercetare AMPOSDRU: „Universitatea – pol pentru inovare şi dezvoltare” (în colaborarea cu Universitatea din 

Craiova şi Kajaani University, Finlanda). Coordonator din partea FSAS-UB. 
2. 2006-2008 – Grant de cercetare de excelenţă CEEX: “Riscul de pierdere a locuinţei: factori generatori şi politici de combatere ai 

fenomenului homelessness”. 
3. 2004-2005 – Grant  de cercetare CNCSIS: „Indicatorii sociali teritoriali şi relevanţa lor în contextul programelor de dezvoltare socială”. 
4. 2005-2007 – Grant de cercetare CNCSIS (consorţiu: Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, A.T.U., I.C.C.V., A.S.E. şi U.T.C.B.) 

„Abordare interdisciplinara privind creşterea calităţii locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România.” Coordonator 
program: Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti.  

5. 2003 – Grant de cercetare CNCSIS , Indicatori ai incluziunii sociale în România. 
6. 2001 – Grant individual de cercetare MEC-ANSTI, Evaluarea politicilor de locuire în România. 
 
Membru al echipei de cercetare 

1. 2013-2015 “Social Innovation–Empowering the Young (SocIEtY) for the Common Good” FP7 http://www.society-youth.eu/ 

2. 2003 – « Capital social şi dezvoltare comunitară », (coord. B. Voicu) grant CNCSIS;  

3. 2001-2002 – „Compendiu privind indicatorii sociali din România”, (coord. Prof. Dr. C. Zamfir), grant ANSTI-MEC.. 

4. 2001-2002 – “Analiza comparativã a politicilor sociale din România, cu privire la nivelul şi structura finanţării în raport cu 
celelalte ţări în tranziţie şi ţările din Uniunea Europeană’‟, (coord. Prof. Dr. I. Mărginean), grant ANSTI-MEC. 

5. 1998 – “Săraci şi sărăcie în România - sărăcia subiectivă”, (coord. Prof. Dr. C. Zamfir), grant CNCSU.  

6. 1998 – “Probleme sociale şi nivel de trai”, (coord. Prof. Dr. C. Zamfir), grant CNCSU.  

 
 

http://www.society-youth.eu/
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A5. Cursuri de specializare, burse 
 

 2013 (20-22 Martie) Curs de specializare baze de date “Looking after your Research Data: Introduction to Research Data Management”, 
GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences, Koln, Germania. 

 2005 Profesor invitat în cadrul European Intensive Program „Poverty, Actions against Poverty and Social Work” – Dornbirn University, 
Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, Austria, 01-10 Iunie 2005, unde am susţinut un curs despre “Homelessness  in Europe”. 

 2004 Profesor invitat în cadrul European Intensive Program “Poverty and Strategies against Poverty in Europe” at the School of Social 
Work, University of Applied Sciences Coburg, Germania (1 - 6 Mai 2004) unde am susţinut un curs despre “Poverty and 
globalization in ECE countries”. 

 2003 (6-18 Iulie) – Curs de specializare pentru cercetători şi cadre didactice (SUN-2003) “Toleration and Multiculturalism. Eastern and 
Western Perspectives”, organizat de Central European University, Budapesta, Ungaria. 

 2002 (22 Iunie-19 August ) – Diplomă de absolvire a cursurilor de „Metode cantitative în ştiinţele sociale”, organizate de Inter-university 
Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Ann Arbor, Michigan, SUA. 

 2001 (8-27 Iulie) – Curs de specializare pentru cercetători şi cadre didactice (SUN-2001) “Poverty, Ethnicity and Spatial Change in 
Eastern and Central Europe”, organizat de Central European University, Budapesta, Ungaria. 

 2000 (28 Iulie-14 August) – Şcoală de vară “Periphery in the Centre”, organizată de International Federation for Housing and Planning 
(IFHP) şi Deutsche Architektur Zentrum (DAZ), Berlin, Germania. 

 1999 (27 Mai-23 Sept.) – Bursă doctorală, în cadrul programului “Politici Sociale” (specializare în Politici ale bunăstării, Dezvoltare 
comunitară şi Politici de locuire) la Universitatea din Barcelona, Spania. 

 1998 (iunie-iulie) – Bursă TEMPUS (specializare în domeniile Politici Sociale şi Dezvoltare Comunitară) la Universitatea 
COMPLUTENSE din Madrid, Spania. 

 1997 (Nov.-Dec.) – Diplomă de absolvire a cursurilor de „Analiza statistică a datelor sociale”, organizate de către Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Sociologie, cu suportul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, România. 

 
A6. Experienţă didactică 

Cursuri, seminarii şi laboratoare: 

 „Structura sistemului de asistenţă socială” (2000-2001). 
 „Sociologia problemelor sociale” (2002-2005), „Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale” (2005 – prezent) 
 „Politici şi programe sociale” (2000-2005), „Introducere în politici sociale” (2005-prezent). 
 „Dezvoltare comunitară” (2000-2006), „Politici şi programe de dezvoltare comunitară” (2006-2009), „Comunităţi şi reţele de suport” 

(2010-prezent) 
 „Elaborarea unui proiect de cercetare şi a lucrării de diplomă” (2001-2010). 
 „Dezvoltare socială şi evaluarea programelor sociale”, (2004-2010). 
 „Politici de incluziune socială” (2004-2010). 
 „Evaluarea politicilor sociale” (2005-2008). 
 „Politici şi programe sociale pentru persoanele fără adăpost” (2009-prezent) 
 „Metode de cercetare în sociologia dezvoltării” (2009-2011) 
 „Metode şi tehnici de cercetare socială” (2011-prezent) 
 

A7. Diverse 
 

 În 07 Oct. 2012 am finalizat cursa de Marathon (42,195 Km) în cadrul „5th Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon 

2012”, Bucuresti, Romania 

 În 16 Mar. 2014 am finalizat cursa de Marathon (42,195 Km) în cadrul „36th Barcelona Marathon 2014  / Zurich Marató de 

Barcelona”, Barcelona, Spania 

 

 

 


