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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2008- prezent

Profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

1998-2008
1999-2004
1994-1998
1992-1994
1990-1994

Conferenţiar universitar
Prodecan
Lector universitar
Lector universitar asociat
Cercetător ştiinţific principal, coordonator colectiv de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare a
Calităţii Vieţii

1982-1990
1977-1982

Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
Sociolog în cadrul Institutului de Proiectare Ilfov

1974-1977

Sociolog în cadrul Grupului Întreprinderilor de Industrie Locală Ilfov

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1990-1998

Doctorat în sociologie, Universitatea din Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: Doctorat / Ph.D. – ISCED 8

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1970-1974

Licenţă în sociologie,
Facultatea de Filosofie,
Secţia Sociologie,
Universitatea din
Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională:Licenţa/B.A. – ISCED 6

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Experienţă relevantă în activitatea de cercetare ştiinţifică focalizată pe
următoarele domenii: problematica socială a handicapului; integrarea socială;
politicile sociale şi serviciile sociale; calitatea vieţii; metodologia asistenţei sociale.
Experienţă didactică în învăţământul superior.
Experienţă de evaluator în cadrul Programului Leonardo da Vinci (2000-2004).
Experienţă de evaluator ARACIS (2005-2009).
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Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

C1

C2

C1

B1

B1

Franceză

A2

C2

A1

A1

A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cercetător ştiinţific, cu o
activitate extinsă în teren;
▪ competenţe d ecomunicare în cadrul echipelor de cercetare;
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic.
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Permis de conducere

▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Curriculum
Vitae
Scrieţi numele şi prenumele
Cărţi
de autor:
Mentionaţi
publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi
-referinţele
Interviul pe
în practica
asistenţei
sociale,
2008,
Editura
Universităţii
din
272 p.;
care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante dinBucureşti,
coloana stângă.
- Protecţia socială a persoanelor cu handicap, 2000, Casa Presă şi editură ŞANSA, Bucureşti,
Exemplu de publicaţie:
352 p.;
▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.
Exemplu
Capitolede
înproiect:
cărţi:
▪- Disability,
Biblioteca publică
din Devon.
Arhitect
principal
cu design-ul,
supervizarea
resilience
and quality
of life,
2013,responsabil
in The European
Cultureproducaţia
for HumanşiRights:
The
construcţiei
(2008-2012).
Right
to Happiness
(eds. Elena Zamfir, Filomena Maggino), Cambridge Scholars Publishing,
Newcastle, pp 69-83.
-Supervizarea în serviciile sociale focalizate pe violenţa domestică, în vol. Violenţa în familie –
între percepţie socială şi asumare individuală (coord. Valentina Rujoiu şi Octavian Rujoiu), 2012,
Editura ASE, Bucureşti, ISBN 978-606-505-550-6, pp. 174-191.
- Particularităţi ale interviului în asistenţa socială. Intervievarea persoanelor dependente de
alcool şi drog, în vol. Tinerii şi drogurile. Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului
de droguri (coord. Floare Chipea şi Simona Stanciu), 2007, Editura Universităţii din Oradea, ISBN
978-973-759-395-5, pp. 53-90.
- Devianţă, dizabilitate, stigmatizare, în volumul Riscuri la tineri. Studiu de caz: Adolescenţii cu
HIV/SIDA din România (coord. Doru Buzducea), 2007, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
ISBN 978-973-737-347-2, pp. 55-72.
-„Reinventarea”asistenţei sociale ca profesie, 2003, în volumul Politici sociale, asistenţă socială,
sociologie, volum omagial Elena Zamfir (coord. Cornel Constantinescu), Editura Universităţii din Piteşti, ISBN
973-690-120-3, pp.99-104.

- Dicţionar de politici sociale (coord. Luana Miruna Pop), 2002, Editura Expert, Bucureşti, (colaborator,
autor al termenilor: dizabilitate, educaţie specială, handicap, îngrijire în comunitate, metode şi
tehnici în asistenţa socială, normalizare, protecţia specială a persoanelor cu handicap), ISBN
973-8177-44-8, cca 30 p.
- Pentru o „sociologie constructivă”, 2001, în vol. Sociologie, etică şi politică socială, Volum
omagial Cătălin Zamfir, Editura Universităţii din Piteşti, (coord. Cornel Constantinescu), ISBN 9739450-79-2, pp.143-147.
-Protecţia persoanelor cu handicap: de la instituţionalizare la îngrijirea în comunitate, în vol.
Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, 2000, (coord. Elena Zamfir), Editura Expert, Bucureşti,
ISBN 973-9282-99-7, pp.440-454.
- Social Policy and Disabled People, în vol. Social Policy. Romania in the European Context, (eds.
Zamfir E, Zamfir C.), 1996, Alternative Publishing House, ISBN 973-96996-4-2, pp.375-390.
- Dicţionar de Sociologie, 1993, Bucureşti, Editura Babel (coord. Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu),
autor al termenilor: abuz, adopţie, avort, drog, handicap, planificare familială, plasament familial,
pornografie, prostituţie, subsidiaritate, viol, ISBN 973-48-1011-1, cca 23 p.
- Indicatori ai calităţii vieţii persoanelor handicapate, în vol. Calitatea vieţii. Teorie şi practică
socială, 1991, Bucureşti, C.I.D.E., pp.87-90.
Articole/studii publicate în reviste de specialitate:
-Opţiunea privatizării serviciilor sociale, în Revista de Asistenţă Socială nr. 1/2010, ISSN: 15830608, pp. 98-107;
-Autonomie profesională şi supervizare în asistenţa socială, în Revista de Asistenţă socială nr. 2
/2007, ISSN: 1583-0608, p.90-96;
- Rolurile profesionale ale asistentului social în protecţia persoanelor cu handicap, în Revista
de Asistenţă socială nr.2-3/2006, ISSN: 1583-0608, p. 85-90;
- Particularităţi şi funcţii ale supervizării în asistenţa socială, în Revista de Asistenţă socială
nr.1/2006, ISSN: 1583-0608, p. 78-89;
- Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la serviciile de educaţie, în Revista Calitatea
Vieţii, XVII, nr.1-2/2006, ISSN 1018-0389, p.41-50.
- Dinamica protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, în Revista de Asistenţă socială
nr.1/2003, ISSN: 1583-0608, p.104-109.
- Educaţia specială: de la segregare, la integrare şi incluziune, în Revista de Asistenţă socială
nr.1/2002, ISSN: 1583-0608, p.111.
- Relevanţa unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială, în Revista de
Cercetări Sociale, anul 4, nr.4/1997, ISSN 1222-8125, p.45-77.
- Readaptarea profesională a persoanelor cu handicap; Experienţe internaţionale, în Probleme
economice nr.26-27-28/1995, Bucureşti, Academia Română, Institutul de Cercetări Economice,
Centrul de Informare şi Documentare Economică, p. 1-106.
- Carte Albă. Sistemul de asistenţă socială în România. Comentarii, (colab.), în Revista Calitatea
Vieţii nr.4/1993, ISSN 1018-0389;
- Raport despre principiul călăuzitor al politicii pieţei muncii suedeze, 1993, Bucureşti, Editura
Marc, pp. 9-15;
- Readaptarea profesională a persoanelor handicapate, în revista Calitatea Vieţii nr. 4/1993, ISSN
1018-0389, pp.335-342.
- Persoanele handicapate în perioada de tranziţie, în revista Calitatea Vieţii nr.2-3/1993, ISSN
1018-0389, pp.169-174;
- Costurile sociale şi calitatea vieţii, în revista Calitatea Vieţii nr.1/1993, ISSN 1018-0389, pp.39-45;
- Măsurile active ale politicii pieţei muncii şi relaţia sindicate-patronat în Suedia, (coautor), în
Revista Calitatea Vieţii nr.1/1993, ISSN 1018-0389, pp.89-99;
-©Politica
pieţei muncii
în |Suedia
(coautor), în revista Calitatea Vieţii nr.3-4/1992, ISSN 1018-0389,
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pp.347-354;
- Alocaţii acordate persoanelor handicapate în Belgia, în revista Calitatea Vieţii nr. 1-2/1992, ISSN
1018-0389, pp.166-168;

Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

- Evaluare în cercetarea socială, în revista Calitatea Vieţii nr.1-2/1992, ISSN 1018-0389, pp.197210;
- Conferinţa Naţională a Asociţiei Sociologilor din România, în revista Sociologie românească,
Serie nouă nr.1/1992, ISSN 1220-5389, pp.103-105;
-. Recenzia lucrării „Studiu de sociologie”, Vladimir Guţu, 1991, în revista Sociologie
românească, Serie nouă nr.3/1992, ISSN 1220-5389, pp.327-328;
- „Journal of European Social Policy”, vol. I, Number 1/1991, în revista Sociologie românească,
Serie nouă nr.3/1992, ISSN 1220-5389, pp.328-330;
- Necesitatea reformei serviciilor de îngrijire a sănătăţii în România, în revista Calitatea Vieţii nr.34/1991, ISSN 1018-0389, pp.247-251;
- Politici sociale. Obiective şi instrumente de realizare, în Analele Institutului Naţional de Cercetări
Economice, anul I, vol.II, nr.3/1991, pp.73-77;
- Politica orientată spre îmbunătăţirea calităţii vieţii (coordonator împreună cu Cătălin Zamfir),
Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare Economică, nr.8-9/1991, pp.1-259.
- Sisteme de valori şi participare politică, în revista Calitatea Vieţii nr.1-2/1991, ISSN 1018-0389,
pp.29-36;
- Aspecte al participării femeii la viaţa economică şi socială, în revista Sociologie românească,
Serie nouă, Anul I, nr.3-4/1990, pp.333-340;
- Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea unui Nomencalator de funcţii şi profesii
accesibile femeilor în diverse ramuri ale economiei naţionale (coord.), în Revista. SINTEZE ale
cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
Bucureşti, 1987, pp.239-250;
- Cercetări privind factorii medico-sociali de influenţare a potenţialului biologic al femeilor, în
contextul cerinţelor vieţii moderne şi participării lor în muncă, în vederea creşterii eficienţei lor
în producţie (coord.)în întreprinderi de: industrializarea a lemnului (1983), în Revista SINTEZE
ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
Bucureşti, 1984, pp.338-344; construcţii de maşini (1984), în Revista SINTEZE ale cercetărilor
efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1985,
pp.321-333 şi 1986, pp.302-314;
- Studiu privind factorii socio-profesionali care influenţează integrarea în muncă a deficienţilor
în diferite ramuri ale economiei naţionale (coord.), în întreprinderi de: conserve legume, fructe,
în Revista SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1987, pp.224-242; construcţii edilitare, civile, industriale, în Revista
SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă, Bucureşti, 1987, pp.455-467;
- Studiul problematicii psihologice şi sociale a elevilor cu deficienţe din învăţământul liceal în
vederea orientării spre forme corespunzătoare de muncă (coord.), profil: industrie uşoară, în
Revista SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1984, pp.375-384; economic şi drept administrativ, în Revista
SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă, Bucureşti, 1985, pp.388-418;
- Studiul meseriilor din programa de învăţământ liceal – treptele I şi II, în vederea extinderii
posibilităţilor de pregătire pentru activitatea productivă a elevilor cu tulburări morfofuncţionale, în cadrul învăţământului obişnuit (colab.): etapa 1982, ramura electrotehnică, în
Revista SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1983, pp.273-281; etapa 1983, profilul industrie uşoară, în Revista
SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă, Bucureşti, 1984, pp.360-374; etapa 1984, profil economic-administrativ, în Revista SINTEZE
ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
Bucureşti, 1985, pp.371-387; etapa 1986, profil industrie alimentară, în vol. SINTEZE ale cercetărilor
efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1986,
pp.275-298;
- Studiul sistemului om-maşină-mediu în vederea depistării factorilor de suprasolicitare a
organismului şi elaborării unor măsuri de remediere a acestora, în scopul creşterii posibilităţii
de încadrare în muncă a persoanelor cu alteraţii morfo-funcţionale (colab.): întreprinderi de
mecanică fină, în Revista SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1983, pp.206-272; întreprinderi de prelucrare a
lemnului (mobilă), în Revista SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1984, pp.299-338;
- Sociologia intereselor culturale, în revista Viitorul social nr.2/1977, pp.380-382.
Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:
- Cercetări empirice privind supervizarea în asistenţa socială, în vol. Colocviul Internaţional de
Ştiinţe Sociale ACUM 2009, Universitatea Transilvania din Braşov, ISSN 1844-5667, Editura
Universităţii Transilvania din Braşov, pp.417-423.
- Indicatori ai calităţii vieţii persoanelor handicapate, în vol. Calitatea vieţii. Teorie şi practică
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socială, 1991, Bucureşti, C.I.D.E., pp.87-90.
Prezentări

Comunicări ştiinţifice la sesiuni internaţionale şi naţionale. Expuneri, intervenţii în grupuri de
lucru, vizite interacademice şi interuniversitare (selectiv)
-Dizabilitate, rezilienţă şi calitatea vieţii, comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională „Cultura
europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire” organizată de Universitatea Creştină Dimitrie
Cantemir, Bucureşti, 13-15 decembrie 2012;
-Impactul sclerozei multiple asupra familiei, comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională
Sociologia europeană: noi provocări şi oportunităţi, Oradea, 27-29 septembrie 2012;
-The needs and access to social services of Romanian people living with multiple sclerosis,
prezentare la Joint Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact, 8-12 July
2012, Stockholm, Sweden;
- Dizabilitate, devianţă, stigmatizare, comunicare prezentată la Sesiunea Facultăţii de Sociologie şi
Asistenţă Socială, mai 2007;
-Autonomie profesională şi supervizare în asistenţa socială, comunicare prezentată la la
Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 10 ani de învăţământ universitar de Sociologie şi
Psihologie „Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale”, Oradea 26-27 octombrie 2006;
-Rolurile profesionale ale asistentului social în protecţia persoanelor cu dizabilităţi, comunicare
prezentată la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din iunie 2006 ;
-Intervenţie la Conferinţa regională « Empovered, not assisted » organizată de Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu Handicap, Constanţa, mai 2006 ;
-Participare (intervenţie) la Simpozionul „Facing children” organizat de Asociaţia Catolică pentru
comunicare SIGNIS România, în colaborare cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
Protecţia Copilului, World Vision şi Cinematica Română, Bucureşti, noiembrie 2005;
-Participare (intervenţie) la Conferinţa Naţională „Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii
sociale pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de Asociaţia de sprijin a Copiilor Handicapaţi
Fizic, Bucureşti, octombrie 2005 ;
-Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi (intervenţie, vizită interacademică, Tiffin, SUA, 2000);
-Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul asistenţei sociale (intervenţie, vizită
interuniversitară, Cambridge, Marea Britanie, 1999);
-Organizarea învăţământului postuniversitar în domeniul asistenţei sociale. (intervenţie, vizită
interuniversitară, Universitatea Umea, Suedia, 1999);
-Educaţia specială a copiilor cu dizabilităţi (intervenţie, vizită de studiu, Hertfort, Marea Britanie, 1996);
-Politicile privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, expunere, grup de lucru România –
Suedia, Goteborg, Stokholm, 1992;
-Protecţia socială a persoanelor cu handicap (intervenţie grup de lucru, România-SUA, Bucureşti,
1991)
-Peste 20 de comunicări susţinute la sesiunile ştiinţifice anuale organizate de Institutul de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă în perioada 1982-1990.
Proiecte

Proiecte de cercetare-dezvoltare

-Expert în cadrul proiectului Improved Policy-Making and Institutional Framework for Persons
with Disability Grant no. Japan PHRD Technical Assistance to Support Disability and
Development (TF010417); Contract no 1/05.02.2014.
-Expert în cadrul Studiului privind legislatia referitoare la educatia copiilor cu dizabilitati
si alte cerinte educationale speciale (CES), RENINCO, finanţat de UNICEF, 2014.
-Expert în cadrul studiului privind evaluarea copiilor cu dizabilităţi, RENINCO, finanţat de UNICEF,
2013.
-Expert în cadrul grupului de lucru pentru validarea traducerii volumului Clasificarea internaţională a
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii pentru copii şi tineri (CIF-CT), 2012.
-Coordonator al studiului „Evaluarea datelor în cadrul cercetării socio-economice în domeniul ocupării
persoanelor cu scleroză multiplă”, (20011-2012) Proiect de cercetare POSDRU 70/6.2/S/21986
-Director al grantului Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă social prin implementarea
unui sistem de supervizare (2009-2010) finanţat de CNCSIS.
- Director al grantului „Protecţia socială şi calitatea vieţii persoanelor cu handicap” (2001-2003) finanţat
de CNCSIS.
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- Director (din partea Universităţii din Bucureşti) al grantului „Risk factors for transmitting in HIV-positive
adolescents and young adults” (2003-2005), cercetare realizată în colaborare cu Universitatea din
Connecticut şi cu Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş (grant finanţat de partenerul american). Am
coordonat organizarea cercetării empirice pe un eşantion de 153 copiii şi tineri infectaţi HIV (obţinerea
avizelor de la Comisia de etică, pregătirea instrumentelor de cercetare, pretestarea, colectarea
chestionarelor, codificarea informaţiilor şi crearea unei baze de date SPSS care a fost transmisă
partenerului american).
- Director (din partea Universităţii din Bucureşti) al proiectului „Polarizarea accesului la serviciile de
sănătate şi educaţionale ca sursă a sărăcirii în viitor”, contract în cadrul PNCDI, Programul VIASAN
(2003-2005) realizat în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.
Membru al echipelor de cercetare în cadrul proiectelor:
- Politici sociale.- analiză comparativă. România în context european (1992-1996). Contract finanţat
de Guvernul Olandez, coord. Prof. dr Elena Zamfir;
- Politici sociale în asistenţa socială. Dezvoltarea învăţământului de asistenţă socială, (1993-1996),
Program TEMPUS, coord. Prof.dr Elena Zamfir, realizat în parteneriat cu Hogeschool Sittard, Olanda
şi Anglia Polytechnic University, Cambridge, Marea Britanie;
- Politici sociale privind strategiile anti-sărăcie şi bunăstarea copilului, (1996-2000), Program TEMPUS
realizat în parteneriat cu Anglia Polytechnic University, Cambridge şi Umea University, Suedia, coord.
Prof.dr Elena Zamfir;
- Dezvoltarea Colegiului de pregătire a asistenţilor sociali comunitari (1998-2001), contract CNFIS,
director grant Prof. dr Elena Zamfir;
- Evaluarea sistemului de asistenţă socială în România. Standarde de monitorizare. Propuneri de
reformă a sistemului, (1998-2000), contract cu Ministerul Muncii;
- Studiul naţional al sănătăţii reproducerii în România, 1999 (membru în Comitetul de coordonare din
partea Universităţii din Bucureşti).
Membru al Asocialţiei Române de Sociologie
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