Curriculum Vitae
Eugen Blaga
E-mail
E-mail eugen.blaga@sas.unibuc.ro, eblaga2007@yahoo.com
Data și locul nașterii
16.07.1951, Simeria
Domiciliul București
Studii Universitatea din București - Facultatea de Filozofie, Secția Sociologie
Doctor în sociologie, Universitatea din București
Profesor Universitar
Specializări în țară și străinătate în domeniul protecției sociale, al politicilor sociale,
al parteneriatelor naționale și internaționale în asistența socială, inpecției sociale,
politicilor și strategiilor în domeniul sănătății, asigurărilor sociale de sănătate,
ocupării forței de muncă, asistenței sociale a șomerilor, responsabilității sociale a
corporațiilor
Programe de specializare :
-“Asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor”, Bonn,
Germania
-“Organizarea şi conducerea activităţii de ocupare, formare şi indemnizare”, Bursă

acordată de Ministerul Afacerilor Externe al Guvernului Republicii Franceze – Departamentul pentru
studenţi şi stagiari – Franţa

-„Funcţionarea serviciilor de ocupare, formare profesională şi protecţie socială”,
Franţa
-„Politici sociale - Stagiu de specializare pentru lucrători sociali” - Direcţia de Cooperare
Ştiinţifică şi Tehnică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – Franţa

-„Organizarea şi funcţionarea Agenţiilor de ocupare (ANPE), a Agenţiilor de formare
profesională a adulţilor (AFPA) şi a Agenţiilor de plată a şomajului (ASEDIC)”,
Ministerul de Externe Francez - Centrul pentru studenti si stagiari. Toulouse, Franţa

-Alte stagii de pregătire în Ungaria, Luxemburg, Belgia, Olanda, Germania, Franța
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Experiența profesională :
Peste 35 de ani de activitate în instituțiile domeniului protecției sociale
A contribuit direct la înființarea și organizarea unor instituții/departamente
naționale, pe care le-a și condus :
Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, 1998/2001;
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, 2006/2007;
Departamentul de Politici și Strategii pentru Asigurări Sociale de Sănătate - Casa
Națională de Asigurări de Sănătate, 2001/2005;
Departamentul de Politici, Strategii Forță de Muncă și Responsabilitatea Socială a
Corporațiilor din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 2005/2009;
Confederația Națională a Patronatelor din România, 2000/2001.
- Director General Executiv –Subsecretar de Stat – al Agenției Naționale de Ocupare
și Formare Profesională ;
- A condus, în calitate de Director Executiv, Director general Executiv sau
Subsecretar de Stat, Direcția de Muncă și Protecție Socială, Agenția teritorială pentru
Ocupare și Formare Profesională, iar la nivel național a condus Agenția Națională
pentru Ocupare și Formare Profesională, direcții de specialitate din Casa Națională de
Asigurări de Sănătate și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale ;
- Coordonator al secțiunii Migrație din Strategia de Dezvoltare Durabilă;
- Coordonator al colectivului pentru elaborarea proiectului de lege privind protectia
salariatilor in cazul transferului intrepriderii, ( Ordin Ministru MMSSF, nr.
598/12.08.2005);
- Expert național în proiectul Consensus III, dezvoltarea capacității instituționale a
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Parteneriat Germania – România ;
- Consultant – team leader–Technical Assistance to the Government Anti - Poverty
Commission-The Word Bank - Bucharest Office–România ;
- Local consultant - Birks Sinclair & Associates LTD - United Kigdom - pentru
asistenta tehnica acordata Guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor sociale
;
- Coordonator national al procesului de elaborare a contributiei Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familei la elaborarea Programului National de Reforma 20062008 ( PNR 2006-2008);
- Coordonator al Colectivului pentru elaborarea legii privind constituirea si utilizarea
fondului de garantare, ( Ordin Ministru MMSSF, nr.599/12.08.2005);
- Seful roman al proiectului “ Infiintarea Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse
intre femei si barbati”, in cadrul Proiectului de infratire institutionala Romania –
Spani a ( RO02/IB?SO-01), proiect finantat de / Uniunea Europeana prin programul
PHARE;
- Expert al Agenţiei Române de Dezvoltare;
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- În anul 2001, a pus bazele Comisiei Guvernamentale Antisărăcie și Promovare a
Incluziunii Sociale
- Reprezentantul Confederațiilor Patronale și al Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate în Comisia Guvernamentală Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale
- Director Economic și Social al Confederației Patronatelor din România, 200/2002;
- Director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – Direcția Politici și Strategii,
2001/2005;
- Director în Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Direcția Politici, Strategii
Forță de Muncă și Responsabilitatea Socială a Corporațiilor, 2005/2009;
- Expert/evaluator CNCSIS;
-Președinte al Fundației „Convergențe Europene”;
-Administrator al Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și
Protecției Sociale;
-Administrator al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
-Administrator al Consiliului Național pentru Formarea Profesională a Adulților;
-Administrator la două Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare ( INCDIF-ISPIF și
INCDBNA-IBNA );
Experiența didactică :
- A ocupat prin concurs posturile de profesor asociat, apoi lector universitar titular,
conferențiar universitar titular și profesor universitar titular
- În prezent Profesor universitar titular al Universității din București, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială
-Profesor asociat al Universității din Craiova, Universitatea din Pitești, Universitatea
“Ovidius” Constața
-Disciplinele aferente postului de profesor universitar ocupat la Universitatea din
București, conform anexei la Ordinul nr. 3610/03.04.2009 al Ministrului Educației,
Cercetării și Dezvoltării, sunt : Managementul resurselor umane, Politica ocupării
forței de muncă, Metode și tehnici de acces pe piața muncii, Politici ale serviciilor de
sănătate publică.
Cursuri elaborate :
«Politici sociale pentru ocuparea forței de muncă.
“Asistența socială a șomerilor »
«Politici de sănătate publică »
“Managementul resurselor umane”
“Cercetarea în domeniul ocupării și șomajului”
“Indicatori sociali și economici “
“Organizarea sistemului sanitar național”
“Politici de sănătate în România și Uniunea Europeană”
“Metode și tehnici de acces pe piața muncii”;
“Economie socio-sanitară. Management financiar”;
“Legislație în sfera serviciilor sociale și de sănătate”;
“Sociologia sănătății și a bolii“
“Educație pentru sănătate la copii și tineri”
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Masterate inițiate, organizate și cordonate :
-“Managementul inspecției sociale “
-“Managementul sistemului de sănătate”
-“Managementul asigurărilor sociale de sănătate”
-“Instituții și proceduri expertale medico – legale și sociale europene “( în curs de
promovare )
Volume publicate :
„Migrația forței de muncă „, Editura Universitătii din București , București, 2008;
„Tradiție și modernitate ocupațională în mediul rural românesc”, Editura Didactică
și Pedagogică, 2008;
“Sociology of labor force”, The 1st. Volume : “ Evolutions of labor market”(
engl.)Editura “ Academica Greifswald’, Bonn, 2008 ;
„Istorie. Artă. Sociologie. Eseuri sociologice „Editura Didactică și Pedagogică,
2008;
“Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale”, (coauthor), EdituraExpert,
București, 2007 ;
„Configuraţia socială a asigurărilor pentru şomaj”, Edit.Pinguin Book, 2005;
„Configuraţia socială a asigurărilor de sănătate”, Editura Pinguin Book, 2005;
„Politici publice. Politici sociale. Management instituţional”, Edit.Brumar, 2006 ;
„Politici sociale pentru sănătate”, Coord., Edit.Omega – Ideal, București, 2006 ;
„Politici de incluziune socială. Studii privind egalitatea de şanse”, Bucuresti,
2006;
“Fenomene demografice şi socioeconomice. Tratare
pluridisciplinară”,(coordonator), Editura ”Sigma Plus”, 2000 ;
“Succesul în afaceri”(coautor) – Editura Călăuza, 1998 ;
“Şomajul” – Editura Călăuza, 1998 ;
„Paradigma instituţiilor de protecţie socială”, Edit.Grafica Plus, Bucuresti, 2006;
«Gânduri - încercare de recuperare a observaţiei sociologice», Editura Omega –
Ideal, Bucureşti, 2007;
;«Manualul lucrătorului din agențiile de ocupare și formare profesională”,
(coautor) Edit. Calauza, 2009;
“Gânduri. Eseuri sociologice”. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Didactică
și Pedagogică, București, 2009 ;
“Quo vadis ? Portrete, şi eseuri sociologice”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2010 ;
„O sociologie a faptului divers ? ”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2010;
„Sociologia muncii” ,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010;
”Cercetare și politici sociale”(coautor), Editura Universității din Oradea, 2012
”De ce? Până când?”, Editura Didactică și Pedagogică, 2013
”Un jurnal al suferinței”, Editura Didactică și Pedagogică, 2014
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“Asistența socială în context european „( coautor ), Editura Universității din
Pitești, 2009, capitolul : “Paradigma formării profesionale a adulților “;
“Măsuri active pe piața forței de muncă. Politici de ocupare. Asistența socială a
șmerilor. “, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010;
“Tratat de sociologie generală”( coautor ), Editura Beladi, Craiova, 2010.
“Sociologia mistificării”, E.D.P., București, 2011;
“Metode și tehnici de acces pe piața muncii. Acces la primul loc de muncă.
Asistența socială a șomerilor”, Editura Universității din București, 2011;
“Întîlnirea mileniilor”, E.D.P., București, 2011;
“Dezvoltare organizațională. Management organizațional. Managementul
resurselor umane « , E.D.P., București, 2011.
Articole în publicații
de limbă română
( selecție ) :
“Aprecieri și evaluări statistice cu privire la drepturile omului “, „Revista de
statistică”,INS, nr.3/2010;“Obstacole în dezvoltarea omogenă a pieței muncii din
România “, în Revista de Asistență Socială, nr.1-2/2009, pag.34;“Insertia/reinsertia
socio-ocupationala-elemente
de
siguranta
nationala”,“Intellingence”-SRI,
2009;“Politici europene pentru dezvoltare rurala”,“ Buletin Stiintific”,Universitatea din
Pitesti, 2009;“Paradigma formarii profesionale a adultilor 2006-2008”, “ Buletin
Stiintific”,Universitatea din Pitesti, 2009;“Occupational tradition and modernity in
rural Romanian environment”, “ Archiva zootechnica”, National Research –
Development Institute for Animal Bilogy and Nutrition-IBNA’, Editura Cartea
Universitara, Bucuresti, 2008;“Evolutii ocupationale in ruralul romanesc”, “Satul
romanesc. Trecut-Prezent- Viitor”, 2008; “European Labour Market Trends for Young
People”, “ Revue universitaire de sociologie”, anul V, nr.1/ 2008, Editura
Universitaria, Craiova, 2008 ; « The occupants evolution on the labour merket from
Romania in the view of the year 2010 »“, “Societate si politica”, Editura “ Vasile
Goldis University Press”, 2007;Configuratia actuala a pietei muncii din
Romania”,“Afaceri sociale”,nr.1/2008;“Mobilitatea fortei de munca;consecinte pentru
piata muncii romaneasca”, “Afaceri sociale”,nr.2/2008;“Transferul european al
memoriei
plastice
ancestrale
a
poporului
roman”,
“Afaceri
sociale”,nr.2/2008;“Evolutii
pe
piata
fortei
de
munca”,
“
Buletin
Stiintific”,Universitatea din Pitesti, 2007;“ Traditie si modernitate ocupationala in
spatiul rural romanesc”, “ Buletin Stiintific”,Universitatea din Pitesti, 2007;„Impactul
schimbarilor tehnologice asupra nevoii de pregatire a personalului firmelor
romanesti”,“Revista INCSMPS”, 2007;“Politicile romanesti in domeniul ocuparii fortei
de munca”,“Revista de asistenta sociala”, 2007;“Delimitari epitemologice ale
psihosocilogiei rurale”, “ Buletin Stiintific”,Universitatea din Pitesti, 2007;“L emploi et
la formation professionnelle en Roumanie dans le contexte europeen », « Uniso »,
Versailles, 2007;“ Obstacole în dezvoltarea omogenă a pieței muncii din România “, „
Revista de asistență socială „ , nr. 1-2 / 2009; « Problematica socială generată de
munca fără forme legale „, „ Revista de asistență socială „ , nr. 3-4 / 2009;“
Occupational tradition and modernity in rural Romanian environment”, Academy of
Agricultural and Forestry Sciences “ Gheorghe Ionescu Sisesti” – “Archiva 6
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Zootehnica”, vol.11, no 3 2008, Editura Cartea Universitara, Editura acreditata de
MECT prin CNCSIS;“Evolutia ocupatiilor pe piata fortei de munca din Romania”,“
Societate si politica “, “ Vasile Goldis – University Press, Arad, 2007 ;“Evolutii pe
piata fortei de munca”, Universitatea din Pitesti, “Buletin Stiintific”, 2007;“Impactul
schimbarilor tehnologice asupra nevoii de pregatire a personalului firmelor
romanesti”, Revista INCSMPS, Bucuresti, 2007;« Politicile romanesti in domeniul
ocuparii fortei de munca », in « Revista de Asistenta Sociala », nr.3-4, 2005, ISSN0608 ;« Deschideri si constringeri europene pentru piata muncii romanesti », in «
Prioritar », nr.3/2007 ;“Evolutia ocupatiilor pe piata fortei de munca din Romania in
perspective anului 2010”,“Revista de asistenta sociala”, nr.2-3, / 2006;“Probleme
sociale ale ruralului romanesc”,“ Revista Universitara de sociologie”, ISO,
2008;“Traditie si modernitate ocupationala in mediul rural romanesc”,Universitatea
din Pitesti, “Buletin Stiintific”, 2007;“Politicile romanesti in domeniul ocuparii fortei
de munca”,“ Revista de asistenta sociala”, nr.3-4, 2006;“Delimitari epistemolgice ale
psihosociologiei rurale”, Universitatea din Pitesti, “Buletin Stiintific”, 2007;“L employ
et la formation professionelle en Roumanie dans le contexte europeen” ;“ La
formation tout au long de la vie”, Paris, 2007 ;« Impactul schimbarilor tehnologice
asupra nevoii de pregatire a personalului firmelor romanesti », in « Evolutia
ocupatiilor pe piata fortei de munca », ISBN 973-8295-51-3 ; 978-973-8295-51-3 ;«
Politici sociale pentru sanatate », in « Medica », nr.6, 2006 ;„Politici si strategii in
asigurarile sociale de sanatate”, in Revista”Casan-BIM”, nr.1/aprilie 2003 ; „O noua
conceptie : Agentia nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca”, in „Somajul”,
nr.1(2)/1999;„Somajul in cifre si imagini”, in „ Somajul „an.I, nr.1/1996;„Constructia
legislativa si institutionala a asigurarilor În Romania”, partea I; in „Europharma”,
anul I, nr.2/ iulie2004 ; „Constuctia legislativa si institutionala a asiguarilor in
Romania, partea a II-a; in „Europharma”, anul I, nr.3/ august 2004;„Activitatea
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate”, in „Europharma”, anul I, nr.4/ 2004 ;«
Restructurarea economiei rescrie teoria evolutiei fortei de munca », « Capital.ro »,
11.10.2006 ;« Evolutia ocupatiilor pe piata fortei de munca din Romania in
perspectiva anului 2010 », in « Revista de Asistenta Sociala », nr.2-3, 2006, ISSN0608 ;«Politicile romanesti in domeniul ocuparii fortei de munca », in « Revista de
Asistenta Sociala », nr.3-4, 2005, ISSN- 0608 ;« Impactul schimbarilor tehnologice
asupra nevoii de pregatire a personalului firmelor romanesti », in « Evolutia
ocupatiilor pe piata fortei de munca », ISBN 973-8295-51-3 ; 978-973-8295-51-3 ;«
Roumanie : faciliter la participation au marche du travail », « Observatoire europeen
de l’emploi « , ISSN 1725-5384 ;« Deschideri si constringeri europene pentru piata
muncii romanesti », in « Prioritar », nr.3/2007 ;« Politici sociale pentru sanatate », in
« Medica », nr.6, 2006 ;”Politici si strategii in asigurarile sociale de sanatate”, in
Revista”Casan-BIM”, nr.1/aprilie 2003 ; „O noua conceptie : Agentia nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca” in „Somajul”, nr.1(2)/1999;„Somajul in cifre si imagini”,
in „ Somajul „an.I, nr.1/1996;„Constructia legislativa si institutionala a asigurarilor in
Romania”, partea I; in „Europharma”, anul I, nr.2/ iulie2004;„Constuctia legislativa
si institutionala a asiguarilor in Romania”, partea a II-a; in „Europharma”, anul I,
nr.3/ august 2004;„Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate”. In
„Europharma”, anul I, nr.4/ 2004 ;« Restructurarea economiei rescrie teoria evolutiei
fortei de munca », « Capital.ro », 11.10.2006 ;« Dimensiunea social – umana a
tranzitiei « , « Conexiuni », III, 1998 ;« In invatamint a inceput experimentul 3+2+3
», « Capital », nr.44/2005;“Managerul și montatorul – meseriile următorilor ani “,
“Adevărul”,
nr.
5089/16.11.2006;
7

6

- A înființat trei reviste cu circuit departamental, la nivel național, respectiv
“Șomajul”, “BIP-Asigurări de Sănătate” și “Forța de Muncă”, editate la AJOFM, CNAS
și MMFPS.
Articole în publicații
de circulaţie internaţională :
“Sociology of labor force”, The 1 volume:”Evolutions of labor market”(engl.),
Edit.Academica Greifswald, Bonn, 2008;“Occupational tradition and modernity in
rural Romanian environment”, “ Archiva, National Research – Development Institute
for Animal Bilogy and Nutrition-IBNA”, Editura Cartea Universitara, Bucuresti,
2008;“European Labour Market Trends for Young People”, “ Revue universitaire de
sociologie”, anul V, nr.1/ 2008, Editura Universitaria, Craiova, 2008 ; « The
occupants evolution on the labour merket from Romania in the view of the year 2010
», “ Societate si politica”, Editura “ Vasile Goldis University Press”, 2007;“L emploi et
la formation professionnelle en Roumanie dans le contexte europeen », « Uniso »,
Versailles, 2007
Proiecte academice /
cercetare - dezvoltare :
Proiectul 52422 „Managementul corelării sistemului de învățămînt cu piața
muncii”, 2010-2013;
Proiectul DeInTRA – Cooperation for Innovative Trening Mrthodologies
Deployment in the European Labour Market, LLP-LdV/PAR/2008/RO/045/derulat in
perioada 1 oct. 2008 – 10 dec. 2009 ;
Proiectul PwD Employ – Personal Learning Environment for the Efficient
Recruitment of People with Disabilities, ES/08/LLP/LdV/TOI/149101, derulat in
perioada 1 feb. – 1 0ctombrie 2009; Cercetare de excelenta CEEx 05-D8-61,
finantata din Planul National de Cercetare-Dezvoltare Inovare cu titlul :”Proiectia
ocupării si a deficitului de calificari pe termen scurt si mediu”, Perioada 2005 – apr.
2007 ;
“Evolutia ocupatiilor in perspectiva anului 2010”, proiect de cercetare socioeconomica si tehnologica, Beneficiar
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Bucuresti – sept.2005 –
octombrie 2006;“Perceptia si evaluarea sistemului de asigurari sociale de sanatate”,
raport publicat in lucrarea: “Configuratia sociala a asigurarilor de sanatate”,
Ed.Pinguin Book, Bucuresti, 2005;
Studiu de piata : Forta de munca din constructii” ;
Director al proiectului “ Infiintarea Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse
intre femei si barbati”, in cadrul Proiectului de infratire institutionala Romania Spania ( RO02/IBSO-01), proiect finantat de / Uniunea Europeana prin programul
PHARE;
Afiliere profesională :
-Membru al Asociației Sociologilor din Romînia 8
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-Președinte al Fundației „Convergențe Europene”
În ultimii ani a fost:
-Administrator al Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și
Protecției Sociale
-Administrator al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-Administrator al Consiliului Național pentru Formarea Profesională a Adulților
-Administrator al altor două Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare în calitate de
expert în legislația muncii, resurse umane și salarizare ( INCDIF-ISPIF și INCDBNAIBNA )
Participări la conferințe : -A organizat, a condus sau/și a moderat conferințe
naționale și internaționale;
-A conferențiat la numeroase evenimente științifice interne și internaționale în
domeniul muncii, solidarității sociale și familiei, al asigurărilor sociale de sănătate, al
incluziunii sociale, al responsabilității sociale a corporațiilor, al politicilor și strategiilor
în domeniul sănătății și forșei de muncă, al dezvoltării parteneriatelor locale,
naționale și internaționale pentru construcție și dezvoltare instituțională, pentru
dezvoltarea standardelor ocupaționale, al comitetelor sectoariale, al responsabilității
sociale a corporațiilor, etc.
Distincţii :
1. Diplomă de excelență, 2002 – CNAS România-București și AOK Germania-Bonn
- pentru recunoașterea valorii contribuției la creșterea eficienței și sustenabilității în
România a asigurărilor sociale de sănătate;
2. Diplomă de excelență, 2004 – ANOFM - pentru contribuția adusă la înființarea
și organizarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională;
3. Diplomă de excelență, 2005 – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - pentru inițierea primelor
măsuri pentru combaterea șomajului;
4. Diploma de excelență, 2007 – ANOFM - pentru contribuția remarcabilă la
funcționarea tripartidismului la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă;
5. Diplomă pentru merite în promovarea cercetării științifice în domeniul
muncii și protecției sociale, 2007, acordată de către Comisarul European Vladimir
Spidla , în data de 7 martie 2007 ( pentru “ Studiul tematic privind evoluția
ocupațiilor pe piața muncii din România în perspectiva anului 2010 ” ) ;
6. Diplomă de excelență, 2008 – ANOFM - pentru un deceniu de activitate în
Serviciul Public de Ocupare;
7. Diplomă de exelență, 2010 – Institutul Național de Cercetare Științifică in
domeniul Muncii și Protecției Sociale – în semn de recunoștiință pentru buna
colaborare și sprijinul deosebit acordat în dezvoltarea științifică și instituțională;
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8. Diplomă de excelență, 2010 – Universitatea din Craiova - în semn de înaltă
recunoștiință și profundă gratitudine pentru contribuția la dezvoltarea sociologiei în
învățămîntul universitar și la promovarea valorilor academice;
9. Inclus în Enciclopedia Personalităților din România
Domenii de competență :
Disciplinele aferente postului de profesor universitar ocupat de subsemnatul, conform
anexei la Ordinul nr. 3610/03.04.2009 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, sunt :
Managementul resurselor umane,
Politica ocupării forței de muncă,
Metode și tehnici de acces pe piața muncii,
Politici ale serviciilor de sănătate publică.
Prof.Univ.Dr.
Eugen BLAGA
Social Work Department Faculty of Sociology and Social Work University of
Bucharest 9 Schitu Magureanu, Bucharest-5, 010181 Tel.: +(4021) 314.03.26; Fax:
+(4021) 315.83.91
Mobile: +(40747) 046.701
eugen.blaga@sas.unibuc.ro http://www.sas.unibuc.ro/
eblaga2007@yahoo.com
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