Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION

Replace with First name(s) Surname(s)

Livius Manea
1st residence:17 Tătuleşti Street, Bloc 83, Ap.49, Sector 4, Bucharest, Post Code 040834
2nd residence: 121 Gloriei Street, Comuna 1 Decembrie, Ilfov County, Post Code 077005
021 369 13 77
0788597035
livius.manea@sas.unibuc.ro;
livius.manea@gmail.com

st

Sex M | Date of birth 1 February 1952 | Nationality Romanian

Dates

2008 - Present
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector
1998-2008
Occupation or position held
Main activities and

Professor

Teaching, research

University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Magureanu Street,
Sector 5, Bucharest
Academic/Research
Senior lecturer
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responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector
1999-2004
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector

1994-1998
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer

Type of business or sector
1990-1994
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector

1982-1990
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector

1977-1980
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector
1974-1977
Occupation or position held
Main activities and
responsabilities
Name and address of employer
Type of business or sector

Teaching, research
University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Magureanu Street,
Sector 5, Bucharest

Curriculum Vitae
Academic/Research

Prof Dr Livius Manea

Vice-Dean

Management & administrative
University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Magureanu Street,
Sector 5, Bucharest
Academic/Research

ecturer

Teaching, research
University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Magureanu Street,
Sector 5, Bucharest
Academic/Research

Senior researcher, programme coordinator (Social policy)

Research & management
Romanian Academy of Sciences, Research Institute for Quality of Life
Fundamental research

Researcher

Research

Institute for Medical Expertise and Work Capacity Recovery, Bucharest
Research
Fundamental research

Sociologist

Research
Ilfov Design Institute
Design

Sociologist

Research

Ilfov Local Industry Entreprises Group

Small
and Medium Entreprises
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Curriculum Vitae

Replace with First name(s) Surname(s)

EDUCATION AND TRAINING
Ph

1990 -1998
Ph D in Sociology
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational
skills covered
Name and type of organisation
providing education and training
Level in national and international
classification
1970-1974
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational
skills covered
Name and type of organisation
providing education and training
Level in national and international
classification

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s)

Disability; social policy
University of Bucharest
Ph D

BA in Sociology
Methods and techniques in social research; sociological theories.
Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Bucharest
BA

Well trained in sociological research methods and techniques, social policy, disability, social
work methods and techniques, poverty, supervision in social work

Romanian

Other language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

C1

C2

C1

B1

B1

French

A2

C2

A1

A1

A2

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Job-related skills

▪ Good communication skills gained through personal experience as a researcher, with extensive
activity in the field;
▪ Good communication skills in research teams gained as leader/coordinator;
▪ Good communication skills gained through my own teaching experience.
▪ Leadership skills developed as Vice-Dean of Faculty of Sociology and Social Work (1999-2004), as
board member of the Faculty (1994-2012), as member of University senate member (2000-2004)
and of different research teams’ leadership.
Good evaluator skills developed through assessment of social services and programmes, project
proposals, curricula.
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Curriculum Vitae
Computer skills

Driving licence
ADDITIONAL INFORMATION

Prof Dr Livius Manea

Microsoft Office Packages, Internet, SPSS

driving licence category: B
A.1. Publication list.; A.2. Presentations; A.3. Projects.
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Publications

A.1. Publication List
A1. Books:
- Interview in social work practice (original Romanian title: Interviul în practica asistenţei sociale), 2008, Bucharest
University Printing Curriculum
House (Editura
VitaeUniversităţii din Bucureşti), 272 p.;
Replace with First name(s) Surname(s)
- Social protection for disabled people (original Romanian title: Protecţia socială a persoanelor cu handicap), 2000,
Casa Presă şi editură ŞANSA, Bucureşti, 352 p.;
Chapters in books:
- Disability, resilience and quality of life, 2013, in The European Culture for Human Rights: The Right to Happiness
(eds. Elena Zamfir, Filomena Maggino), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp 69-83.
-Supervision in social services focused on domestic violence (original Romanian title: Supervizarea în serviciile
sociale focalizate pe violenţa domestica), 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.
- Particularities of social work interview. Interviewing alcohol and drug addict persons (original Romanian title:
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.
- Deviance, disability, stigmatization (original Romanian title: 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.
-„Social work “reinvention” (original Romanian title: 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.

- Social policy dictionary (original Romanian title: 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 9738177-44-8, cca 30 p.
- For a “constructive sociology” (original Romanian title: Pentru o „sociologie constructivă”), 2001, în vol. Sociologie,
etică şi politică socială, Volum omagial Cătălin Zamfir, Editura Universităţii din Piteşti, (coord. Cornel Constantinescu),
ISBN 973-9450-79-2, pp.143-147.
-Disabled people’s protection: from institutionalization to community care (original Romanian title: 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.
- Dictionary of Sociology (original Romanian title: 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.
- Indicators of disabled people’s quality of life (original Romanian title: Indicatori ai calităţii vieţii persoanelor
handicapate), în vol. Calitatea vieţii. Teorie şi practică socială, 1991, Bucureşti, C.I.D.E., pp.87-90.
Articles
- The option of social services privatization (original Romanian title: Opţiunea privatizării serviciilor sociale), în
Revista de Asistenţă Socială nr. 1/2010, ISSN: 1583-0608, pp. 98-107;
-Professional autonomy and supervision in social work (original Romanina title: Autonomie profesională şi
supervizare în asistenţa social), în Revista de Asistenţă socială nr. 2 /2007, ISSN: 1583-0608, p.90-96;
- Social worker’s preofessional roles and disabled people’s social protection (original Romanian title: Rolurile
profesionale ale asistentului social în protecţia persoanelor cu handicap), în Revista de Asistenţă socială nr.23/2006, ISSN: 1583-0608, p. 85-90;
- Particularities and functions of supervision in social work (original Romanian title: Particularităţi şi funcţii ale
supervizării în asistenţa social), în Revista de Asistenţă socială nr.1/2006, ISSN: 1583-0608, p. 78-89;
- Disability as risk factor of access to educational services (original Romanian title: 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.
- Dinamics of special protection for disabled people (original Romanian title: Dinamica protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap), în Revista de Asistenţă socială nr.1/2003, ISSN: 1583-0608, p.104-109.
- Special education: from segregation to integration and inclusion (original Romanian title: Educaţia specială: de la
segregare, la integrare şi incluziune), în Revista de Asistenţă socială nr.1/2002, ISSN: 1583-0608, p.111.
- Relevance of some sociological theories on disability as social problem (original Romanian title: Relevanţa unor
teorii sociologice asupra handicapului ca problemă sociala), în Revista de Cercetări Sociale, anul 4, nr.4/1997,
ISSN 1222-8125, p.45-77.
- Professional readaptation of people with disabilities; international experiences (original Romanian title: 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.
- White Paper. Romanian social assistance system (original Romanian title: Carte Albă. Sistemul de asistenţă
socială în România. Comentarii), (colab.), în Revista Calitatea Vieţii nr.4/1993, ISSN 1018-0389;
© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Publications

- Report on guiding principle of Swedish labor market policy (original Romanian title: Raport despre principiul
călăuzitor al politicii pieţei muncii suedeze), 1993, Bucureşti, Editura Marc, pp. 9-15;
- Professional readaptation of disabled people (original Romanian title: Readaptarea profesională a persoanelor
handicapate), în revista Calitatea Vieţii nr. 4/1993, ISSN 1018-0389, pp.335-342.
- Disabled peole Curriculum
during the transition
period (original Romanian title: Persoanele handicapate
perioada
de
Vitae
Prof DrînLivius
Manea
tranziţie), în revista Calitatea Vieţii nr.2-3/1993, ISSN 1018-0389, pp.169-174;
- Social costs and quality of life (original Romanian title: Costurile sociale şi calitatea vieţii, în revista) Calitatea Vieţii
nr.1/1993, ISSN 1018-0389, pp.39-45;
- Active measures of labor market policy and the relation trade unions-employers in Sweden (original Romanian title:
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;
- Swedish labor market policy (original Romanian title: Politica pieţei muncii în Suedia) (coautor), în revista Calitatea
Vieţii nr.3-4/1992, ISSN 1018-0389, pp.347-354;
- Allowances granted to disabled people in Belgium (original Romanian title: Alocaţii acordate persoanelor
handicapate în Belgia), în revista Calitatea Vieţii nr. 1-2/1992, ISSN 1018-0389, pp.166-168;
- Evaluation in social research (original Romanian title: Evaluare în cercetarea sociala), în revista Calitatea Vieţii nr.12/1992, ISSN 1018-0389, pp.197-210;
- National Conference of Romanian Sociological Association (Conferinţa Naţională a Asociaţiei Sociologilor din
România), în revista Sociologie românească, Serie nouă nr.1/1992, ISSN 1220-5389, pp.103-105;
- Review of “Study of Sociology”, Vladimir Gutu (original Romanian title: 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;
- Need for Romanian health care services reform (original Romanian title: Necesitatea reformei serviciilor de îngrijire
a sănătăţii în România), în revista Calitatea Vieţii nr.3-4/1991, ISSN 1018-0389, pp.247-251;
- Social Policy. Objectives and tools (original Romanian title: Politici sociale. Obiective şi instrumente de realizare),
în Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, anul I, vol.II, nr.3/1991, pp.73-77;
- Policy aimed on improving quality of life (original Romanian title: 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.
- Value systems and political participation (original Romanian title: Sisteme de valori şi participare politică), în revista
Calitatea Vieţii nr.1-2/1991, ISSN 1018-0389, pp.29-36;
- Aspects of woman participation to economical and social life (original Romanian title: Aspecte al participării femeii la
viaţa economică şi social), în revista Sociologie românească, Serie nouă, Anul I, nr.3-4/1990, pp.333-340;
- Research on grounding and development of Classification of accessible professions and jobs for women in different
branches of national economy (original Romanian title: 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;
- Research on medical and social factors influencing biological potential of women in the context demands of modern
life and participation in work in order to improve their efficiency (original Romanian title: 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.321333 şi 1986, pp.302-314;
- Study on social and professional factors influenting integration work of people with impairments in different branches of
national economy (original Romanian title: 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;
- Study on psychological and social problems of students with impairments from high school in order to orientate them
to appropriate jobs (original Romanian title: 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;
- Study on occupations included in high school curricula in order to extend possibilities of training for students with
disabilities in regular education (Studiul meseriilor din programa de învăţământ liceal – treptele I şi II, în vederea
extinderii posibilităţilor de pregătire pentru activitatea productivă a elevilor cu tulburări morfo-funcţionale, 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;© European
etapa 1986,
profil industrie
alimentară, în vol. SINTEZE ale cercetărilor efectuate în Institutul
Union, 2002-2013
| http://europass.cedefop.europa.eu
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Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, Bucureşti, 1986, pp.275-298;

Publications

Presentations

- Study of human-machine-environment system in order to detecting body overload factors and to elaborate remedial
measures, aimed on improving employing options of people with impairments (original Romanian title: 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.):
SINTEZE
ale cercetărilor
efectuate în
Curriculum
Vitae întreprinderi de mecanică fină, în Revista
Replace
with First
name(s) Surname(s)
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;
- Sociology of cultural interests (original Romanian title: Sociologia intereselor cultural), în revista Viitorul social
nr.2/1977, pp.380-382.
A.2. Scientific papers at national and international sessions. Exposures, interventions in working groups and
interacademic visits (selective)

- The impact of family on social inclusion of children with disabilities (original Romanian title: Impactul mediului familial
asupra incluziunii sociale a copiilor cu dizabilitati), comunicare prezentata la Conferinta nationala cu participare
international organizata d eUniversitatea “Ovidius” din Constanta, 24-26 mai 2013;
-Disability, resilience and quality of life (original Romanian title: 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;
-The impact of multiple sclerosis on family (original Romanian title: 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;
- Disability, deviance, stigmatization (original Romanian title: Dizabilitate, devianţă, stigmatizare), comunicare
prezentată la Sesiunea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, mai 2007;
-Professional autonomy and supervision in social work (original Romanian title: Autonomie profesională şi
supervizare în asistenţa sociala), comunicare prezentată la la Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 10 ani
de învăţământ universitar de Sociologie şi Psihologie „Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale”, Oradea 2627 octombrie 2006;
-Social worker’s professional roles in protection of poeple with disabilities (original Romanian title: 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 « Empowered, 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.
Projects

A.3. Research projects (selective)
-Expert - 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.
-Study on legislation regarding education of children with disabilities and other special educational needs - SEN, Expert
(Studiul privind legislatia referitoare la educatia copiilor cu dizabilitati si alte cerinte educationale speciale
(CES)), RENINCO, finanţat de UNICEF, 2014.
-Study on assessment of children with disabilities, Expert (Studiu 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.
-Coordinator of the study “Evaluation of socio-economical data regarding employment of people with multiple sclerosis”,
(„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 grant “Quality assurance of social services and professional development of social workers through
implementation of a supervision system” ( „Asigurarea calităţii serviciilor sociale şi dezvoltarea profesională a
asistenţilor sociali prin implementarea unui sistem de supervizare” (2009-2010), finanţat de CNCSIS.
- Director grant “Social protection and disabled people’s quality of life”, („Protecţia socială şi calitatea vieţii
persoanelor cu handicap” (2001-2003) finanţat de CNCSIS.
- Director grant (from University of Bucharest „Risk factors for transmitting in HIV-positive adolescents and young
adults” (2003-2005), research conducted in collaboration with Connecticut University and Institute of infectioud
deseases Matei Bals.
- Director grant (from University of Bucharest) “Polarization of access to medical and educational services as source of
European
Union,
2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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impoverishment in©the
future”
„(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.
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