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SECȚIUNI
Problematica familiei și grupurile vulnerabile (I)
Moderator: Anca BEJENARU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Anca BEJENARU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Reintegrarea copiilor și a tinerilor din serviciile rezidențiale în familiile biologice între realitate și utopie
România și-a asumat închiderea instituțiilor de mari dimensiuni, pentru protecția copiilor, până la
finalul anului 2020. Potrivit datelor statistice, majoritatea copiilor din aceste instituții au peste 14 ani.
Închiderea acestor instituții presupune identificarea de alternative de îngrijire a copiilor și a tinerilor,
care în prezent sunt rezidenți în interiorul lor. Serviciile rezidențiale de tip familial au o capacitate
mult prea mică pentru a-i găzdui pe toți, asistenții maternali sunt încă insuficienți și puțin dispuși să
accepte copii mari sau chiar tineri. În aceste condiții, o opțiune rămâne reintegrarea în familiile
biologice, în cazurile în care acestea există. Cercetarea de față a fost realizată în două servicii
rezidențiale, de mari dimensiuni, ambele propuse spre închidere până în 2020. Scopul lucrării este
acela de a examina perspectiva copiilor cu vârstă peste 14 ani asupra opțiunii de reintegrare în familie
și a posibilelor riscuri pe care le-ar putea întâmpina. Metoda utilizată a fost interviul narativ.
Rezultatele cercetării demonstrează că, un număr foarte mic de tineri consideră reintegrarea în
familie ca o opțiune viabilă. Majoritatea sunt separați de o perioadă lungă de timp de familia
biologică, ceea ce-i face să resimtă lipsă de încredere și insecuritate în raport cu acest mediu. De
asemenea condițiile de trai scăzute ale membrilor familiei biologice, îi determină să considere că
aceștia nu ar putea contribui la satisfacerea nevoilor lor.
Lucrarea de față se încheie cu o serie de implicații pentru politicile și practicile din domeniul
asistenței sociale.
Adela POPA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Negotiating return to work after chronic illness in the age of demographic change through industrial relations
Demographic change and population ageing have a profound impact on labour markets across the
EU and have been identified as major societal challenges. In an attempt to tackle these challenges,
member states have adopted measures to extend working lives, such as increasing the retirement age
and the (re-)integration of vulnerable groups into the labour market, including individuals who
became inactive due to illness or disability. As the labour force ages and working lives are extended,
an increasing number of workers will be faced with chronic diseases and subsequent re-integration
into the labour market in case of a longer absence.
Previous research shows that, besides employees who are in the middle of the process of return to
work, employers and state representatives also have a key role in work reintegration after chronic
illness. Yet, only little is known about how representatives of governments, employers and
employees approach the issue of return to work through industrial relations and social dialogue, and
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how they support workers in their work retention and labour market (re-)integration efforts
following chronic diseases and longer absences.
A cooperation between six countries in EU was set up to study the role that industrial relations at
the EU-level, national-level and company-level play in extending the working lives of EU citizens
through integration after exposure to chronic conditions, against a background of demographic and
technological change. The project builds on the theory of actor-centered institutionalism (Scharpf
1997) and uses an extensive methodology, as well as the previous experience on return to work after
cancer and return to work policies of the members involved.
As no data collection has been done yet in this project, the presentation will detail the aim and the
objectives of this cooperation, the conceptual framework developed and the methodology that will
be employed in the next stages.
Livia POGAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Radu-Ioan POPA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Work-family interface – perspectives over roles in a present dynamic Romanian context
Work and family are both first-page research topics and the way in which they relate and interact
often captures the academic sector’s attention, crystallizes interests of general public and has visible
echoes in mass-media, following how important personal and professional aspects are conditioned
by an optimum connection of the two. At the same time, many research views place the gender
subject in a never-ending alternation between the two domains, work and family, competing over
roles and resources, in a changing dynamic society.
The aim of the present study tries to unveil certain perceptions and instances of Romanian
respondents, part of various organisational settings, focusing on the antecedents and outcomes of
work-family interface. The 160 participants in the survey, evenly distributed from a gender criterion,
answered topics such as work-family conflict, work-family facilitation, role stress and global
satisfaction.
Results showed that there are different tendencies concerning the perception of individuals,
depending on the gender group, over the work-family conflict theme, the role stress perspective and
the gender role ideology. Moreover, results stated there are no significant differences between the
two genders concerning global satisfaction and work-family facilitation variables.
In conclusion, the obtained differences between female and male respondents explain new stances
of present-day social functioning. The current perspectives of the study, over the work-family
relation, question the classical view of how individuals allocate resources towards one sector or
another.
Felicia MORÂNDĂU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Dinamica familiei și contribuția acesteia la starea de bine a individului în societatea postmodernă
Cele mai importunate proiecte ale multor oameni de știință vizează, direct sau indirect, să descopere
tinerețea veșnică (sau nemurirea) și calea spre fericire. Fiecare perioadă din istorie a avut propriile
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rețete cu privire la păstrarea tinereții și asigurarea fericirii, toate în funcție de resursele existente, și
aici ne referim la nivelul de dezvoltarea al tehnologiei și al cunoașterii.
Scopul lucrării este să prezinte un cadru de discuții pe marginea unei bine cunoscute surse a stării
de bine și anume familia. Ar putea fi adăugate timpul liber și munca. Aceste surse au fost identificate
pornind de la funcțiile pe care le îndeplinesc. Familia are funcția de a asigura securitatea emoțională;
timpul liber este asociat cu amintirile plăcute, cu detașarea, relaxarea, plăcerea (confortul psihic), și
simbolizează libertatea; munca este percepută ca o nevoie de împlinirea personală și de apartenență
la un grup. În acest context lucrurile ar trebui să fie foarte simple. Dar știința și tehnologia au
schimbat aceste realități și, în mod deosebit, familia. Societatea postmodernă înseamnă o „combinație
personalizată” de nevoi, valori, modele. Starea de bine poate fi regăsită totodată în familie, în timpul
liber dar și în muncă. Ce înseamnă însă astăzi familia și care este raportul ei cu timpul liber și munca?
De asemenea, poate starea de bine ar trebui să fie văzută ca un „efect secundar” și mai puțin ca o
țintă pentru atingerea căreia indivizii depun o serie de eforturi ambigue.
Andrei IACOB, Universitatea din Cagliari
Impactul consumului de aplicații „matrimoniale” în rândul tinerilor LGBT din Cagliari, Italia
Această lucrare este rezultatul unui studiu exploratoriu efectuat în rândul tinerilor non-heterosexuali
care folosesc aplicația GRINDR în Cagliari. Pe baza datelor obținute prin intermediul interviurilor
semi-structurate acest articol studiază experiențele utilizării Grindr și problemele întâlnite în
tranziția de la interacțiunile online la cele offline ale tinerilor membri ai comunității LGBT din
Cagliari. Expunerea și demonstrația publică a homosexualității sunt ascunse, de cele mai multe ori,
din cauza presiunii sociale, în spatele aplicațiilor de ”dating”. Acestea permit tinerilor să
interacționeze cu membrii comunității, să întâlnească parteneri care împărtășesc valori comune lor
sau să-și exploreze identitatea sexuală mult mai ușor decât ar face în viața offline. Decizia de a se
înregistra pe Grindr este legată de dorința utilizatorului de a găsi un partener stabil cu care să
împărtășească sentimente deseori trădate de acțiunile zilnice ale “straight counterparts” (Gudelunas,
2012; Miller, 2015).
Acest articol arată că, în ciuda faptului că tinerii pornesc cu o mare speranță inițială, după primele
interacțiuni cu comunitatea LGBT ajung să fie demotivați, fără speranța de a găsi partenerul ideal,
pe care aplicația l-a inspirat inițial și se definesc mai de grabă prizonieri ai unei ”piețe în care
intimitatea este expusă, cumpărată și consumată” (Han, 2012, p. 59) decât actori ai unei lumi a
sentimentelor sincere.
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Migrație
Moderator: Alin CROITORU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Anatolie COȘCIUG, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Measuring integration in new countries of immigration
The purpose of this study is to develop a framework to measure immigrant integration in emerging
immigrant destinations. After several decades of intensive research, the definition and assessment of
immigrants’ integration remains elusive. Increasingly more attempts have been made to foster
scientific progress in the field in the las decades. Yet, immigrant integration in emerging destination
countries remains particularly little studied despite several calls for more research on the topic. The
developed integration framework (i.e. the Integration Score) is composed of 6 dimensions and 24
indicators of integration (4 indicators for every dimension). To empirically test the validity and
internal consistency of the Integration Score, this article uses unique data collected as part of the
Romanian Immigrant Integration Index (IIIR) research project consisting of a sample of 645
immigrant respondents from Romania. The empirical tests prove the validity and internal
consistency of the proposed integration framework. The implications of this study are that a gap in
the literature was addressed and this can play a key role in better understanding immigrant
integration by offering a different view on how integration unfolds in societies with minimal
institutional support.
Marian SITAR, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Opportunities and Challenges in the Labor Market Integration of Refugees. Maramures Case
Refugee integration has gained the attention of Romanian policy makers due to the recent sharp
increase in the number of migrants arriving in the EU. We have seen numerous reports and
publications produced by international organizations in Europe the last few years but not so many
in Romania. According to the latest articles and news presented in the media, Romania’s major
problem is precisely the continuous reduction of volume of workforce and the quality and
availability for work. One of the measure proposed by the government to reduce the work deficit
was to establish for the year 2019 a quota of 30,000 newly admitted workers on the Romanian labor
market. The current situation of the Romania’s Labor Market looks favorable for the refugee to be
integrated in the Labor Market. In order to be integrated in the Labor Market refugees must face
some challenges. In this paper I present the integration support institutions that are considered to be
important for the successful labor market integration of refugees and the role of NGO’s in fostering
refugee integration. In order to measure the Opportunities and Challenges in the integration of
Refugees into the Labor Market I have approached the following dimensions: Language classes,
Adult education, Skills assessment, Equivalence of study documents, Civic education, Job-related
training and Labor market access.
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Ovidiu OLTEAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Georgiana GĂVRUȘ, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Immigrant labor integration in Romania: evidence from an emerging Eastern European migrant destination
country
Romania is emerging as a migration destination in Eastern Europe. After decades of massive outmigration, Romania is facing an increasing labor force shortage and experiencing significant
development and economic growth. In the past years it has witnessed a small but stable increase of
immigration flows originating from countries outside the European Union. Although a large share
of migrants are moving to Romania for studies or for family reunification, the share of those coming
for economic reasons or searching for work is growing. Although it needs foreign labor force,
Romania seems to be little prepared to manage growing immigration flows. Romania has little
experience in migrant integration, and immigration is rarely approached as a serious topic that needs
attention from policy makers and local and national stakeholders. Immigrant integration has rarely
surfaced to light in Romania and there is little data on this topic. The present paper aims to bring
evidence about third-country nationals’ integration on the Romanian labor market. It discusses the
migrant integration data set collected in 2016-2017 and 2018-2019 by illustrating the challenges and
experiences that third-country nationals and refugees face in Romania in their struggles to secure a
decent income and in finding a stable, long-term form of employment. The paper aims to counter
speculative discussion on immigration and its outcomes and bring evidence about migrant
integration in Romania. This special issue can be read as a spin-off of a larger project conducted at a
national level in the past years in partnership with the Romanian General Inspectorate for
Immigration.
Alexandra-Georgiana POENARU, Școala doctorală Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Exploatarea imigranților români pe piața muncii din Italia. Exemplificări din mass-media
Analiza lumii sociale în general, dar și a muncii în special, arată că pentru oamenii care lucrează,
există un continuu de experiențe, de la muncă decentă până la exploatarea extremă sub forma muncii
forțate.
Exploatarea poate avea foarte multe forme, de la violența asupra femeilor la condiții de muncă
periculoase dar și nerespectarea standardelor legale pentru munca remunerată și orele suplimentare.
Organizația Internațională a Muncii estimează că în prezent peste 6 milioane de migranți sunt
exploatați prin muncă. Costurile umane, sociale și politice ale exploatării imigranților sunt ridicate.
Exploatarea prin muncă are efecte atât la nivel individual cât și la nivelul societății. Dacă a nivel
individual victimele suferă o încălcare a drepturilor omului, pentru societate, exploatarea prin
muncă poate conduce la scăderea standardelor pe piața muncii datorită angajatorilor care doresc să
încalce legea prin evitarea plății contribuțiior la bugetul public.
Scopul acestei lucrări este de a realiza o analiză teoretică a problematicii migrației internaționale din
perspectiva exploatării la locul de muncă a imigranților dar și practică, prin evidențierea unor situații
concrete de exploatare a românilor preluate din mass-media.
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De pildă, într-un articol publicat de La Repubblica.it aflăm că autoritățile italiene au eliberat un
număr de 66 de sclavi între care 32 erau români. În acest articol este prezentată mărturia unei
românce care împreună cu soțul și fetița de doi ani trăiau într-o colibă improvizată în apropierea
serelor în care lucrau, în orașul Vittoria din regiunea Sicilia. Neregulile constatate vizau aspecte
precum: exploatarea forței de muncă, locuințe ilegale, încălcări ale normelor de siguranță, utilizarea
de îngrășăminte toxice pentru oameni etc.
Pornind de la aceste aspecte putem considera că problematica nerespectării drepturilor pe piața
muncii a imigranților români este prezentă în societate și constituie un important subiect de
cercetare.
Marius MATICHESCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Alexandru DRĂGAN, Universitatea de Vest din Timișoara
Daniel LUCHEȘ, Universitatea de Vest din Timișoara
Social integration of Romanian immigrants in Europe
In this paper will explore the social integration of Romanian immigrants living in Western European
counties, in a comparative perspective. In doing so, we conceptualize re-socialization in destination
countries as determined by three dimensions: structural, cultural and inter-relational. We advance
and test three hypotheses: (1) Romanian immigrants living in Southern European counties, such as
Italy and Spain, are better integrated in the host society; (2) social integration is directly inter-related
with the level of education of Romanian immigrants and (3) individual immigrants with higher
engagement in transnational practices are better integrated in the host society. We examine empirical
support for these hypotheses based on an online survey, covering a convenient sample of 1091
Romanians leaving in Germany, Great Britain, France, Italy, Spain and Austria.
Alin CROITORU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
O analiză în context regional a antreprenoriatului românilor cu experiență de migrație internațională
Lucrarea propune o discuție asupra antreprenoriatului cetățenilor români cu experiență de migrație
internațională într-un cadru teoretic construit la intersecția studiilor de migrație cu cele despre
antreprenoriat. O serie de caracteristici ale experienței de migrație sunt considerate a avea un impact
pozitiv asupra asumării statutului de antreprenor după revenirea în țara de origine: durata perioadei
petrecute în străinătate, acumularea unor tipuri variate de capital, cultura antreprenorială din țara
de destinație etc. În acest cadru, ne propunem să explorăm care sunt principalii factori determinanți
pentru antreprenoriat în cazul unui eșantion de migranți reveniți care au rezidența în județul Sibiu
și județele din proximitatea acestuia. De asemenea, modelul analitic permite includerea unor
caracteristici socio-demografice (gen, vârstă, nivel de educație) și evaluarea impactului mediului
rezidențial. Lucrarea își propune să contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care se
structurează alegerile ocupaționale în cazul persoanelor cu experiență de migrație internațională.
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Diagnoză și intervenție socială
Moderator: Sorina CORMAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Oana LUP, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Oana-Elena RĂDĂCINĂ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Aspecte metodologice în realizarea diagnozei nevoilor sociale ale populației: O analiză a comunităților rurale
din județul Sibiu (Loamneș, Cristian, Șura Mică, Șeica Mare, Axente Sever și Vurpăr)
Lucrarea prezintă aspectele metodologice ale unei cercetări derulate în scopul identificării nevoilor
sociale ale populației din cinci localități rurale din județul Sibiu. Cercetarea utilizează o metodologie
mixtă care include atât metode calitative cât și cantitative. La nivelul fiecărei localități a fost
completată de către reprezentanții primăriilor o grilă de evaluare a situației și nevoilor sociale din
mediu rural. Studiul a cuprins interviuri aplicate reprezentanților instituțiilor de la nivelul
localităților, care cunosc mai bine nevoile și problemele cu care se confruntă localnicii: asistenți
sociali, consilieri școlari, cadre medicale, primari și reprezentanți ai ONG-urilor. Câteva din temele
principale ale interviurilor au fost: descrierea comunității, prezentarea problemelor/nevoilor
populației, tipurile de servicii existente în comunitate, descrierea situației persoanelor dezavantajate
social și propunerea de modalități de creștere a calității vieții pentru localnici. Ancheta pe baza de
chestionar a fost administrată in gospodăriile din zonele identificate ca fiind
defavorizate/marginalizate, dar și in gospodăriile situate in afara acestor zone în care există categorii
defavorizate/marginalizate.
Marinel Laurențiu MARCU, Școala de Studii Avansate a Academiei Române, Institutul de Sociologie
Antreprenoriatul social şi activitățile caritative ale Bisericii Ortodoxe Române
Tema lucrării pe care o propun se intitulează „Antreprenoriatul social și activitățile caritative ale
Bisericii Ortodoxe Române”. În această lucrare doresc să evidențiez, în mod deosebit, rolul Bisericii
în societatea de azi, în special prin intermediul antreprenoriatului social și a lucrării sale socialfilantropice. În România postrevoluționară, Biserica Ortodoxă Româna s-a văzut confruntată cu
probleme noi, printre care și aceea de a-și reface și dezvolta structurile ei filantropice. În acest sens
Biserica a dezvoltat un antreprenoriat social din ce în ce mai eficient, înființând în ultimii ani,
numeroase organizații neguvernamentale filantropice, dar şi instituții specializate de asistență
socială, care oferă servicii sociale la standarde conforme atât cu cerințele legale, cât și cu învățătura
de credința creștin-ortodoxă. Sistemul de servicii sociale pe care îl deține Biserica Ortodoxă Română,
se întemeiază pe o armonizare a normelor, metodologiilor și bunelor practici ale asistenței sociale
laice moderne cu valorile moralei creștine, țelul suprem fiind slujirea semenilor aflați în nevoi. În
cuprinsul Patriarhiei Române, realizarea practică a acestui deziderat, de adaptare a formelor de
filantropie fără afectarea conținutului creștin, are ca rezultat o rețea activă de servicii sociale
acreditate, pregătite pentru a rezolva sau ameliora problemele cu care se confruntă diverse grupuri
comunitare.
Motivele principale care stau la baza alegerii acestei teme sunt următoarele:
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1. „Înțelegerea corectă a metodelor socio-pastoral-administrative contemporane ale Bisericii
Ortodoxe Române". Transformările din viața Bisericii Ortodoxe Române după 1989, determinate de
câștigarea libertății conștiinței, schimbările la nivelul structurii, funcțiunilor și coeziunii societății, au
influențat și metodele pastoral-administrative și social-filantropice ale Bisericii în general. Biserica a
răspuns chemării sale de a se implica activ în rezolvarea problemelor indivizilor și societății, mai ales
la nivel comunitar, de pe poziția și cu mijloacele care îi sunt specifice în temeiul misiunii ontologice
de slujire a aproapelui și pe baza experienței unice, pe care o deține în acest sens.
2. „Puternica influență a Bisericii Ortodoxe Române în viața socială a comunităților"; Ultimele
barometre de opinie publică (ex. cel din septembrie 2019, realizat de INSCOP Research la comanda
Laboratorului de Analiza a Războiului Informațional și Comunicare Strategica – LARICS, din cadrul
Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române –
ISPRI) plasează Biserica pe primele locuri în ceea ce privește încrederea.
3. „Activitatea intensă a Bisericii Ortodoxe Române la nivel de antreprenoriat social și filantropie,
necunoscută sau, mai bine zis, în mod intenționat ignorată în mediul laic (profan)". Deși cu resurse
materiale limitate, Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat în ultima perioadă de timp o economie
socială de înaltă clasă, reactivând structurile ei filantropice tradiționale și înființând numeroase
ONG-uri și instituții specializate de asistență socială.
În concluzie, lucrarea pe care o propun are ca scop principal prezentarea, într-o manieră sintetică, a
activității antreprenoriale și social-filantropice a Bisericii, orientată spre rezolvarea celor mai diverse
și noi probleme cu care se confruntă societatea românească contemporană, aceasta contribuind de
asemenea la regăsirea unei identități și a unui loc binemeritat filantropiei bisericești în societate..
Sorina CORMAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Viorica BOBIC, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Diagnoza nevoilor sociale ale populației din comunități rurale din județul Sibiu: Rezultate preliminare ale
analizei
Cercetarea prezintă într-o formă preliminară rezultatele diagnozei nevoilor sociale ale populației din
comunitatea rurală Cristian, din județul Sibiu. Scopul acestei analize este de a propune servicii
sociale in funcție de nevoile identificate. Pe baza grilei de evaluare a nevoilor sociale, a interviurilor
cu reprezentanții instituțiilor din comunitate și a chestionarelor aplicate în cadrul gospodăriilor din
zonele defavorizate/marginalizate din localitate au fost identificate principalele nevoi sociale ale
comunității. Analiza și interpretarea datelor s-a realizat utilizând softurile Atlas.ti (pentru interviuri)
și SPSS (pentru chestionare). Rezultatele acestui studiu surprind caracteristicile populației din
Cristian, condițiile de locuit în cadrul gospodăriilor, principalele probleme și nevoi identificate de
localnici și reprezentanții instituțiilor, care cunosc mai bine specificul populației: asistenți sociali,
consilieri școlari, cadre medicale și reprezentanți ai ONG-urilor este Pornind de la aceste rezultate,
sunt prezentate propuneri de implementare a unor servicii sociale în localitatea Cristian (servicii
reglementate prin H.G. 867/2015).
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Emilia-Maria SORESCU, Universitatea din Craiova
Practica reflectivă în formarea inițială a asistenților sociali
Abilitatea de a reflecta asupra propriei practici este esențială unui profesionist al cărui principal
instrument este propria persoană. Are nevoie să fie focusat pe client, dar în același timp pe sine, fiind
conștienți de proprile gânduri, emoții și comportamente. Lucrarea prezintă o cercetare evaluativă și
în același timp o cercetare acțiune, realizată în urma implicării autoarei în calitate de cadru didactic
alături 12 studenți într-un proiect vizând mobile learning în lucrul cu copiii cu dizabilități verbale.
Experiența a fost utilizată ca oportunitate de dezvoltare a practicii reflective a viitorilor asistenți
sociali.
Georgeta BĂRA, Universitatea din Oradea
Investigarea incidenței actelor de violență școlară în județul Bihor, realizată prin metoda anchetei prin
chestionar
Violența școlară se impune ca fiind încă o temă de mare actualitate, ce suscită interes atât în lumea
școlii românești cât și a societății, care prin instituțiile sale (poliție, inspectorate școlare, unități de
învățământ, organizații, fundații, asociații etc) apelează constant la campanii de informare, prevenire
și combatere a acestui fenomen. Statisticile actuale atât la nivel internațional, cât și la nivel național
și județean, arată că acest fenomen îngrijorător este încă prezent în viața școlii. Presa informează
constant despre cazuri grave de violență manifestate în spațiul școlar între elevi, între elevi și
profesori, profesori și elevi, respectiv între părinți și profesori. În acest context, cercetarea mea vine
să verifice ipoteza în care, deși s-au făcut numeroși pași în ultimii ani, atât din punct de vedere
legislativ cât și social, suntem departe ca societate, de a fi preluat controlul asupra acestui fenomen.
În contextul observării, al cunoașterii și studierii fenomenului de violență școlară, îmi propun ca
studiul de față să ofere o imagine asupra dimensiunii fenomenului de violență în școala românească,
de la nivelul județului Bihor, identificând, totodată, cauzele și factorii care îl determină. Cercetarea
este, astfel, un pas absolut necesar, un argument util în vederea sensibilizării unui public cât mai larg
dar și o condiție a mobilizării resurselor în vederea abordării violenței în școală. Voi prezenta o
analiză a datelor recente, ce vizează tema cercetării mele, culese în cadrul anchetei educaționale
omnibus, derulată în cadrul proiectului de cercetare intern al Școlii Doctorale de Sociologie,
MERPAS, desfășurată în perioada 22.11.2018-13.02.2019, la nivelul claselor a VIII-a, cuprinzând un
eșantion de 4708 elevi din 155 de școli din județul Bihor.
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Problematica familiei și grupurile vulnerabile (II)
Moderator: Sorina CORMAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Teodora GRĂDINARU (PREPELESCU), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Integrarea tinerilor beneficiari de VMG pe piața muncii
Integrarea nu este numai un proces ci și o relație, o interferență diligentă între sistemul (individul)
care se integrează și sistemul (organizația) care integrează (Zamfir 1999). Complexitatea definirii
conceptului de integrarea este văzut ca ,,o cuprindere, asimilare, închidere într- un tot a unui element
care devine parte componentă a întregului și dobândește proprietăți specifice și rezultate din
interacțiunea și interdependența cu celelalte părți componente ” (Șchiopu apud Gherguț 2001).
Talcott Parsons (1954), vede integrarea socială ca pe o relație între elementele unui sistem, elemente
care se activează simultan pentru a nu produce anomie, ci o bună funcționare ca unitate. Simona
Ponea (2009), consideră că, integrarea socială se face prin schimbarea mentalității sociale și prin
crearea de mecanisme facilitatoare.
Integrarea se realizează prin mecanisme sociale precum, munca, educația …etc. Munca reflectă și o
nevoie socială de valori de întrebuințare pe scară socială prin activitatea individului în toate sferele
de producție așa cum susțin Marx și Engels (1973).
Munca, a fost întotdeauna un mijloc de dezvoltare al individului, grupurilor, comunitățiilor și în
același timp al societății, omul modelându- se, își perfecționează îndemânarea și își dezvoltă forța
creativă (Bălașa 2005). Pe parcursul vremii individul a deținut o atitudine bivalentă față de procesul
de integrare în muncă: de aprobare resemnată a ei ca un ,,rău necesar” și o atitudine activă de
transformare a sa într- o sferă a afirmării umane (Zamfir 1980).
Tinerețea reprezintă vârsta de edificare socio-profesională pentru individ, Erikson (1995) a vorbit
despre tinerețe (18-35) ca stadiu eclipsat de exacerbarea identității sociale de încadrare în muncă și
delimitarea sarcinilor sociale, tânărul se afirmă bidirecțional, în dragoste și în muncă, prezinta un
surplus de sensibilitate cu privire la dorința de a fi tratat serios, are expectanțe spre independență și
acumulare de valori culturale. Toffler (1983) spune că, tinerii trebuie să participe la crearea bunăstării
familiei, astfel ei își asumă responsabilități sociale.
Andreea Ștefania GÎRLEANU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Impactul deficitului de resurse socio-economice în rândul familiilor cu copii beneficiare de venit minim garantat
asupra manifestărilor comportamentale ale membrilor lor
Lucrarea de față se centrează pe impactul deficitului de resurse socio-economice în rândul familiilor
cu copii beneficiare de venit minim garantat asupra manifestărilor comportamentale ale membrilor
familiei. Mai precis, mi-am propus șase obiective prin care au fost identificate și analizate nevoile și
resursele familiilor aflate în situații de risc socio-economic, efectele riscurilor socio-economice asupra
coeziunii și integrării sociale a membrilor familiei, comportamentele și atitudinile copiilor și adulților
în diferite medii de viață, satisfacția părinților în raport cu resursele formale și informale destinate
familiei și perspectiva părinților asupra posibilelor îmbunătățiri a serviciilor și prestațiilor oferite de
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stat, destinate familiilor aflate în situații de risc social-economic. Studiul a fost unul calitativ, efectuat
pe 20 de subiecți, beneficiari ai venitului minim garantat. Principalele metode utilizate au fost
interviul și analiza documentelor sociale. Rezultatele arată că, deși adulții susțin că vor să iasă din
mediul lor de viață și au anumite obligații față de stat, aceștia s-au plafonat și nu ies din confortul
propriu pentru a-și îmbunătăți viața. Totuși, copiii acestora, în special adolescenții, declară că nu vor
urma tiparul părinților lor. În rândul lor identificăm însă proiecții ale unor modele de comportament
diferite: pe de o parte îi identificăm pe cei care își doresc să își depășească condiția prin rezultate
școlare bune, iar pe de altă parte prin abandon școlar în favoarea unui loc de muncă plătit sau chiar
prin adoptarea unor comportamente deviante care să le aducă satisfacții materiale. Lucrarea de față
se încheie cu o serie de implicații pentru practica asistenței sociale în raport cu familiile beneficiare
de venit minim garantat.
Claudia Ioana MOCANU (COLIDIUC), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Construcția imaginii serviciilor rezidențiale în reprezentările vârstnicilor și opțiunea de instituționalizare în
cadrul acestora
În această lucrare am ales să realizez un studiu privitor la persoanele vârstnice din România şi
Spania. O comparaţie referitoare la felul cum privesc aceştia instituţionalizarea într-un centru
rezidenţial, reprezentarea lor cu privire la construcţia imagini serviciilor rezidenţiale, deoarece au
fost perioade din viaţa mea când am avut tangenţă cu persoanele vârstnice din cele două ţări.
Temă face referire la persoană vârstnică, ca subiect principal al studiului, deoarece din punctul meu
de vedere această reprezintă un segment al populaţiei vulnerabile. Ca şi obiect al studiului meu este
serviciul rezidenţial în reprezentările subiecţilor, adică a persoanei vârstnice. Dacă persoana
vârstnică se află într-o situaţie de dificultate, societatea își aduce aportul, prin unele măsuri de
soluţionare a problemelor cu care acesta se confruntă, acordându-le sprijin și suport pentru a face
faţa dificultăților care au intervenit în viaţa lor. Pe de altă parte, vârstnicul trebuie să își aducă aportul
prin a intelege și a accepta, că statul sau furnizori privați, prin serviciile acordate, doresc ca acest
segment al populației, să aibă în continuare parte de condiţii mai bune de locuit, asistenţă medicală
şi psihologică, de fapt un nivel de trăi cât mai bun pentru această perioadă din viaţa lor, în centrele
rezidențiale.
Într-adevăr există diferenţe între cele două ţări cu privire la modul în care persoana vârstnică
reprezintă un interes din partea societăţii, referitor la nivelul de trai, la calitatea vieţii acestora. În
ciuda politicilor sociale şi a serviciilor rezidenţiale existente în societatea românească, ţin să cred că
persoanele vârstnice din România au un ataşament puternic faţă de locuinţa unde domiciliază, faţă
de copii, având sentimente negative faţă de o instituţionalizare. Am speranţa că generaţiile viitoare
îşi vor schimba atitudinea privitoare la opţiunea instituţionalizări într-un centru rezidenţial.
Referitor la vârstnici din Spania, aceştia sunt persoane active, iar din cazurile pe care le-am studiat,
reiese faptul că au o gândire pozitivă cu privire în a opta pentru o instituţionalizare într-un centru
rezidenţial. Ca şi obiective mi-am propus în lucrarea de faţă, să analizez imaginea serviciilor
rezidenţiale în reprezentarea vârstnicilor din România şi Spania, factorii care contribuie la
construcţia acestei imagini, şi ca un ultim obiectiv este analiza profilului psiho socio economic al
persoanei vârstnice care influenţează opţiunea acestuia de a beneficia de serviciile rezidenţiale.
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Irina TEUȘAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Măsuri de pregătire pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu deficiențe mintale din centrele
rezidențiale
Persoanele cu dizabilități au fost mult timp considerate incapabile, indivizi pasivi, care doar
consumă resursele societății și nu contribuie cu nimic. Aceste mentalități au început încet încet să se
schimbe, societatea devenind tot mai conștientă de potențialul lor. Cu toate acestea, persoanele cu
probleme mintale sunt încă marginalizate. În această lucrare, vor fi prezentate măsurile prin care
copii cu deficiențe mintale dintr-un centru de plasament din județul Sibiu care își doresc să ducă o
viață normală, sunt ajutați să depășească această condiție care „netratată”, poate duce la incapacitate.
Din această cercetare, reiese modul prin care odată ajunși în centru, copiii sunt ajutați și îndrumați,
pentru ca integrarea lor socio-profesională să se realizeze cu succes.
Tania BĂCEL, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Anca BEJENARU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Factori de stres în formarea familiei adoptive și adaptarea post-adopție
Tranziția spre parentalitate și adoptarea status rolului parental, deși în majoritatea cazurilor sunt
evenimente fericite, ele prezintă o încărcătură semnificativă de stres. Teoriile explicative și cercetările
empirice arată că acest stres este considerabil mai însemnat în cazul în care tranziția spre parentalitate
se face prin adopție. Studiul de față își propune să examineze factorii stresori cu care se confruntă
familiile adoptive din România, pre și post adopție și resursele necesare și disponibile pentru a
răspunde acestor stresori. S-a utilizat un eșantion de tip snowball, compus din 9 părinți care au
adoptat copii, majoritatea cu vârstă mică. Tehnica folosită pentru colectarea datelor a fost interviul
semistructurat. Principalele teme emergente din interviuri au fost: confruntarea cu infertilitatea;
percepția asupra opțiunii de a adopta un copil/mai mulți copii; procedura de adopție; istoricul social
și dezvoltarea copilului adoptat; comunicarea despre adopție. Din fiecare dintre aceste teme rezultă
factori de stres pentru familiile adoptive, pre sau post adopție. Cum percep familiile acești factori,
cum i-au gestionat și care au fost resursele de care au avut nevoie și pe care le-au accesat, sunt aspecte
în jurul cărora au fost dezvoltate aceste teme. Lucrarea se încheie cu câteva reflecții și sugestii pentru
practicile sociale în domeniul adopției.

Politici publice și administrare locală
Moderator: Cristina STĂNUȘ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Cristina STĂNUȘ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Local government transparency in Romania: an evolving ethos?
The contribution of transparency to ensuring accountability and legitimacy in democracies has been
invoked in support of the introduction of top-down transparency regimes in both established and
new democracies. In the case of new democracies results are at best mixed, as there seems to be an
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incomplete transfer of transparency as a norm. The landscape is further complicated when we shift
our attention from central to local government, as significant within-country variation has been
found. Nevertheless, claims to failure in establishing transparency as a norm are very much
dependent on the meaning of transparency and the way this meaning is constructed. This paper
approaches meaning and its construction with reference local government transparency in Romania.
It argues that political transparency is a notion still being constructed at the intersection of a topdown transparency regime with interpretations by local governments and civic organizations.
Mariana-Denisa DAN, Școala Doctorală, Universitatea din București
Analiza reprezentării discursive a regionalizării în România în perioada 2011-2019
Prezenta lucrare își dorește să reliefeze, combinând metodologiile lui Muncie și Fairclough, felul în
care reorganizarea-administrativ-teritorială („regionalizarea”) a fost reprezentată și legitimizată față
de publicul larg prin discursurile principalilor factori politici, în perioada 2011-2019. Potrivit lui John
Muncie, discursul public prezintă o importanță deosebită, întrucât permite ca puterea să fie realizată
„nu prin coerciție deschisă, ci printr-o acceptare statornică de către toată lumea a faptului că în
spatele tuturor contradicțiilor și paradoxurilor aparente stă un text coerent”. Înfăptuirea
regionalizării este analizată nu doar din perspectiva creionării teritoriale și birocratice a unor noi
construcții legale numite regiuni, ci și din punct de vedere al formării unor reguli de desfășurare a
raporturilor sociale care să ajute oamenii să se organizeze în cadrul societății și să-i determine să se
raporteze la regiune, în detrimentul localității sau județului, ca principal furnizor de resurse publice.
Discursurile publice pe tema regionalizării au prezentat niveluri diferite de interes de-a lungul anilor
în România, atât pentru cetățeni, cât și pentru elitele politice. Astfel, se arată cum strategiile
discursive și mecanismele de putere pe care le reprezintă au facilitat sau, din contră, au restricționat
consolidarea conceptului de regiune pe o poziție de putere în ierarhia instituțiilor sociale din
România..
Claudiu COMAN, Universitatea Transilvania din Brașov
Alexandra Mirela GÎRBEA, Universitatea Transilvania din Brașov
Andrada ȘUTEU, Universitatea Transilvania din Brașov
Bianca IVAȘCU, Universitatea Transilvania din Brașov
Promoting cities and festivals
The article wants to examine the characteristics of a festival that gives it the power to be popular and
to evolve each year in order to gather more and more tourists. We needed to see what do people
cherish the most about these festivals and what values a festival needs to have in order to have the
same success. Our main purpose was to see what we can get to Brasov, Romania, our home town,
which are the main things that a festival should have in order to increase the number of tourists,
economy, diversity and notoriety. The study conducted by us is an analyze of three very known
festivals from Europe, a content analysis that let us see what people liked or not in order for us to be
able to extract key steps in developing a successful festival.
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Mariana BĂLAN, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia
Română
Mihaela Alida TOMIȚĂ, Universitatea de Vest din Timișoara
Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Current challenges of the Romanian welfare state
The current socio-economic context is marked by the demographic trends, the expansion of fake
news and the increased mobility of the workforce inside but especially outside the borders. The paper
reviews the main aspects related to the impact of the quality of member state of the European Union
and the process of globalization on the Romanian welfare state. The levels of analysis are the
legislative framework and the institutional construction within the current Ministry of Labor and
Social Protection. The research hypothesis is that the sociologist plays a significant role in the
development of the Romanian society.

Identitate și transformări sociale
Moderator: Horațiu M. RUSU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Horațiu M. RUSU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Identificări civice și etnice în Europa
În literatura de specialitate, valențele analitice ale categoriei „națiune” sunt exploatate în diverse
moduri. Două dintre sensurile cu care se operează frecvent, și despre care o să discutăm în lucrare,
sunt cel de națiune etnică respectiv de națiune civică. În cea ce privește prima dimensiune,
semnificațiile cu care este încărcată identitatea sunt în primul rând emoționale. Națiunea este, din
această perspectivă, o chestiune dată, primordială, naturală, perenă, ce își găsește exprimarea în
sisteme unitare de administrare politică, economică şi legislativă. În acest sens, națiunile creează
state. În ceea ce privește cea de-a doua dimensiune se discută despre o concepție a națiunii bazată pe
ideea de cetățenie. Identitatea națională este una de tip civic, construită cultural cu sprijinul
sistemului de administrație, de învățământ, al pieței economice şi media. În acest sens, statele creează
națiuni. Plecând de la ideile de mai sus, o să discutăm, pe baza celui mai recent val al European
Values Study, despre măsura în care diversele mecanisme sau criterii (de tip civic sau etnic) pe care,
teoretic, se bazează construcția identitară națională sunt valorizate de cetățenii europeni.
Elena Cristina MITREA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Formarea tinerilor cetățeni: atitudinile elevilor față de cetățenie
Măsura în care cetățenii susțin sistemul politic și își exercită drepturile și indatoririle cetățenești stă
la baza funcționării democrațiilor moderne. Prin urmare, îngrijorările legate de declinul pe termen
lung a participării politice în rândul tinerilor justifică interesul în modul în care școlile pregătesc
următoarele generații de cetățeni. Cu toate acestea, configurația ideală a calităților unui cetățean este
un subiect controversat. Diversele accepțiuni ale termenului de cetățenie diferă in funcție de tipul și
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gradul de participare politică așteptată de la cetățeni. Folosind date din cadrul studiului International
Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2009 care include 37 de țări, această lucrare
investighează atitudinile elevilor față de cetățenie și efectele educației civice asupra acestor atitudini.
Adrian-Nicolae FURTUNĂ, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Studiile doctorale în științele sociale din România: o analiză bibliografică a transferului de cunoaștere
Robia a fost o instituţie care a făcut parte din sistemul social al Ţării Româneşti şi al Moldovei de la
fondarea celor două principate în secolul al XIV-lea şi până în ajunul Unirii din 1859 . Chestiunea
robiei a fost importantă pentru contemporani, deoarece era vorba de o populaţie numeroasă,
însumând atunci când a fost emancipată ultima categorie de robi, aproximativ 250.000 de oameni,
ceea ce însemna 7% din populaţia principatelor. Provocarea metodologică din teza mea de doctorat
este aceea de a elabora o metodologie propice analizei memoriei sociale a robiei romilor în spațiul
românesc. Din anul 1856, momentul când a fost adoptată ultima lege de dezrobire a robilor boierești
în Țara Românească, și până în prezent au trecut 163 de ani. Perioada comunistă a contribuit major
la diluarea acestei memorii.
Robia nu este reflectată în muzee, monumente sau în curricula obligatorie a manualelor școlare de
istorie. Memoria instituțională a început să se dezvolte din anul 2011, odată cu adoptarea de către
Parlamentul României a legii privind comemorarea dezrobirii romilor. Provocarea devine și mai grea
atunci când îmi propun să determin conținutul acestei memorii sociale în mentalul colectiv al
romilor.
Este influențat conținutul acestei memorii de cultura tradițională romă? Putem vorbi despre “un
obiect de studiu” în condițiile în care obiectul de cercetat se află la o distanță în timp atât de mare
față de persoanele pe care le voi intervieva? Am elaborat o metodologie, pe care am aplicat-o în nouă
comunități de romi care provin din fostele sălașe de robi (domnești, boierești și mănăstirești), bazată
pe ideea centrală de mnemonică. Mnemonicile principale utilizate sunt: - denumirea localităților
(exemple: Țigănești, județul Galați; Dezrobiți, județul Vâlcea); - importanța localității în raport cu
istoria romilor în spațiul românesc (exemplu: Tismana, județul Gorj –prima atestare documentară a
romilor în spațiul românesc, 1385). Constituie acesta un demers valid din punct de vedere
metodologic pentru a descrie și analiza memoria socială a robiei în mentalul colectiv al romilor?.
Daniel-Iulian BRÎNZOI, Școala Doctorală, Universitatea din București
Body and embodiment in the practice of martial arts and combat sports
In this paper I discuss the process through which a person becomes a practitioner of the martial arts
and combat sports (acronym MACS). The premise of this research is that this is a social process in
which the choice of the individual (the agency) intertwines with components of the social context
(the social structure). My research builds on two main observations I gained through participating
in training sessions and sporting events dedicated to these practitioners. The first is that the debut in
the martial arts practice comes at an older age (for example, contrary to social expectations, there are
people starting to practice martial arts after 40 years). The second, is that this practice is becoming
more and more attractive for middle-class individuals.
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Using a variety of data sources - ethnographic information I gathered in sports training facilities,
documents that highlight the history of these sports in Romania, data collected from online forums,
semi-structured interviews with practitioners - I propose to answer the question: “How does one
become a practitioner of MACS?” Appealing to the “social career” theories and to the theories of
body sociology, I describe and analyze the social process of becoming, which involves the
transformation of the unstructured body into an educated, docile, reflexive body. Also, I emphasize
the consequences of this process for configuring and reconfiguring the social identity of the
practitioner

Inegalități sociale
Moderator: Ionela VLASE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ramona Delia PIȘCOI (GHIȚ), Universitatea din Oradea
Cauze care determină inegalitatea socială
Suntem martorii unor vremuri când inegalitatea socială este rezultatul diferențelor ce țin de status
social, stil de viață si consum. Globalizarea pe langă multe alte efecte influențează major și creșterea
consumului la nivelul tuturor claselor sociale. Creșterea consumului a determinat facilitarea
accesului populației la diferite produse bancare/credite care au dus la apariția incapacităților de
plată pentru mai multe persoane fizice și juridice. Schimbarea constantă a condițiilor de creditare au
determinat dezechilibrul dintre datoriile restante si creditele accesate rezultând astfel incapacități
de plata pentru o buna parte a populației. Legile privind insolventa sunt o soluție pentru sprijinirea
datornicilor? Supraîndatorarea populației are un impact major în determinarea politicilor sociale și
economice la nivel național sau chiar aceste politici influențează gradul de supraîndatorare?
În ce măsura condițiile de acordare a creditelor sunt pe deplin înțelese de către debitorii care
accesează aceste credite. ? Poate legislația actuală să vina în sprijinul oamenilor și să ii ajute pe aceștia
în încercarea lor de redresare ?
Cum s-a ajuns la cresterea spectaculoasa a inegalitatii veniturilor si care sunt consecințele acestei
creșteri?, Există o posibilă reacție politica la nivel global împotriva superbogatilor?. Care este evoluția
celor mai bogaţi oameni din lume și care reprezintă 1% din populaţia lumii, a căror avere o depăşeşte
pe cea deţinută de ceilalţi 99%.?
Eugen GLĂVAN, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Pe plaiuri mioritice: coeziunea teritorială în România
Europa este zona de pe glob unde peste 80% din suprafață este utilizată pentru infrastructură, așezări
umane și sisteme de producție cum ar fi agricultura și silvicultura. Definirea și identificarea
caracteristicilor teritoriului țărilor membre ale Uniunii Europene, monitorizarea schimbărilor de
mediu și evaluarea impactului asupra calității vieții și ecosistemelor este esențială pentru
coordonarea politicilor de coeziune. Studiile recente însă arată că dezvoltarea economică și socială
va genera o polarizare teritorială puternică a utilizării terenului în Europa în viitorul apropiat. În
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această prezentare vom examina datele în profil teritorial disponibile pentru România la nivel de
unitate administrativ teritorială pentru identificarea și elaborarea unui model descriptiv al
interacțiunii variabilelor care alcătuiesc profilul excluziunii sociale în spațiul românesc.
Coeziunea teritorială este un capitol la care România prezintă deficiențe grave: calitate slabă și
disparități semnificative ale administrațiilor publice din perspectiva eficienței, transparență,
predictibilitate și eficacitate scăzută a sistemului de asistență socială, diferențe sensibile în calitatea
și disponibilitatea serviciilor medicale, piață a muncii disfuncțională și polarizată, calitate a locuirii
scăzută. Nu este de mirare că, în timp de Europa definește spațiul rural în termeni de densitate
demografică, în România calitatea și, uneori, existența infrastructurii și serviciilor determină
clasificări și ierarhizări.
În această prezentare au fost utilizate teoriile incluziunii sociale și metodele cartografiei sociale
(analize geospațiale, location intelligence). Analiza secundară a bazelor de date cantitative și a
datelor statistice disponibile la MDRAP, Institutul Național de Statistică, Eurostat etc., a oferit
suportul informațional necesar. Sursele de date pe care le vom folosi pentru contextul european vor
fi Indexul Progresului Social, EU-SILC, DEGURBA (Degree of Urbanisation – Population
Distribution), LUCAS 2017 (Ancheta privind utilizarea și acoperirea terenurilor) și Corine Land
Cover 2018 (Coordination of Information on the Environment Land Cover).
Vor fi prezentate rezultatele interacțiunii variabilelor care segmentează teritoriul României și
generează „lumile sociale” ale urbanității și ruralității în termeni de dez(echilibre) între resurse
disponibile și utilizate, capital natural și construit..
Arina IACOB, Școala Națională de Științe Politice și Administrative
Andrei AVRAM, Școala Națională de Științe Politice și Administrative
Housing and the welfare state in post – 1989 Romania. How local housing policy excludes low income
households
The aim of this paper is to analyze the housing system in post-1989 Romania using an adapted
conceptual framework of Esping Andersen’s (1990) welfare regimes. We examine Romania’s housing
policies through the criteria of the typology literature (de-commodification, stratification, statefamily relation, familialism). We discuss the role of housing in the welfare state literature and the
implications of regarding housing as a pillar of the welfare state. We continue with a short
presentation of Esping Andersen’s (1990) welfare models and their consequent modifications. We
propose a modified version of Hoekstra’s (2003) housing welfare state typology adaptation having
in mind a more gender sensitive approach to welfare state analysis. Based on the case study, we
argue that Romania’s housing system is a hybrid one, characterized by conservative (segmented)
policies as well as liberal (minimalist) policies, with a high degree of familialism due to prioritizing
the nuclear family in housing subsidies, a system that is excluding marginalized groups in the
process of social housing allocation. Our analysis also indicates a strongly commodified housing
system with a highly privatized housing stock (97,5%), while the limited public housing stock is
being allocated through policies which are directed towards middle-income households. Although
the national social housing law requires the state to assume the responsibility of providing housing
for low income households, at the local level, this responsibility becomes undermined by local policy
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that dictates unrealistic eligibility criterion in disfavor of low income households. We conclude by
emphasizing the main characteristics of the typology theory observed in the case-study, drawing the
limits of applying this theory in regards to housing in Romania, while proposing possible new
research directions.
Amalia PAVELESCU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Vulnerabilitatea vârstnicilor reflectată în sentințele judecătorești referitoare la contractele de întreținere
Cercetarea pornește de la premisa situației frecvente în care se află mulți vârstnici ce sunt
nemulțumiți de contractele de întreținere pe care le-au încheiat. Studiul se bazează pe analiza a 12
decizii judecătorești referitoare la rezilierea contractelor de întreținere. Frecvența contractelor de
întreținere anulate de către același vârstnic, motivele invocate, circumstanțele încheierii contractelor,
punctul de vedere al întreținătorilor/legiuitorului și problemele de etică implicite constituie
principalele aspecte urmărite. Întrebările de cercetare sunt referitoare la posibilitatea existenței unei
instabilități decizionale a vârstnicului, situațiile limită, circumstanțele în care acesta ia decizii ce
ulterior se dovedesc regretabile, motivele invocate pentru rezilierea contractelor de întreținere și care
sunt problemele de etică specifice în aceste situații. Cercetarea de mică amploare este un prim pas
pentru o conștientizare a acestui tip de vulnerabilități specifice vârstei a treia ce nu a intrat până
acum în interesul cercetătorilor și practicienilor.
Giorgian GUȚOIU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Dezvoltare inegală și polarizare în geografia infrastructurii sanitare publice din România. Analiza distribuției
geografice a paturilor din spitalele de stat, 1990-2018
Odată cu 1989, România a ieșit din regimul socialismului de stat și a început drumul către o
dezvoltare sub proiectul politico-economic al neoliberalismului. Dacă vechiul regim încercase să
aducă o nivelare și uniformizare a societății și spațiului geografic românesc, în noul context politicoeconomic al deschiderii țării către circulația globală a capitalului, atât societatea cât și spațiul
geografic al țării vor intra pe o traiectorie a dezvoltării inegale. Sub forța proceselor care sunt
caracteristice noului context politico-economic, anumite locuri vor acumula constant tot mai multă
dezvoltare și capital în detrimentul altor locuri care vor rămâne în urmă pentru a avea ulterior soarta
restrângerii sau chiar a distrugerii. În prezenta cercetare tratez aceste evenimente privind la un
studiu de caz al evoluției geografice a infrastructurii publice sanitare din România post-socialistă. În
rolul de indicator voi folosi numărul de paturi din spitalele publice. Prin intermediul analizei datelor
voi urmări procesele de acumulare, distrugere și polarizare în geografia paturilor din spitalele
publice pentru a testa ipoteza concentrării infrastructurii în marile centre de dezvoltare urbană
capitalistă în detrimentul zonelor înapoiate și sărace. Pe lângă dimensiunea geografică, analiza are
și o perspectivă longitudinală căci evoluția este descifrată pe toată perioada ultimelor aproape trei
decenii: 1990-2018. Rezultatele arată cum infrastructura fizică a paturilor de spitale se va restrânge
aproape constant pe toată această perioadă. Însă, confirmând ipoteza, restrângerea nu se va
manifesta uniform spațial, astfel încât zonele rurale și înapoiate vor pierde semnificativ mai multă
infrastructură decât centrele urbane mai dezvoltate, accentuându-se un trend al polarizării și
21

concentrării infrastructurii în zonele câștigate economic și care au intrat treptat cu succes într-un rol
regional sau național de spațiu polarizator și învingător.

Social Media și provocări actuale
Moderator: Adela POPA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Mirela – Lăcrimioara COSMA, Universitatea din Oradea
Efectul utilizării rețelelor de socializare asupra rezultatelor școlare ale copiilor
Studiile de specialitate arată că nu există un efect semnificativ asupra rezultatelor școlare în ceea ce
privește utilizarea rețelelor de socializare. Discuțiile apar sigur când ne referim la timpul alocat
internetului, tipului de activități desfășurate online și interesele personale ale copiilor. Studiile arată
că fetele sunt mai înclinate spre școală și activități cultural-artistice, băieții sunt interesați de jocuri și
informații legate de mașini, divertisment etc.
Studiile arată că rezultatele școlare sunt influențate și de mediul familial, tipul de familie în care
crește copilul și nivelul de instrucție al copiilor.
O întrebare firească în urma acestor informații este: care sunt atunci activitățile pe care le putem
organiza și desfășura online și sub ce condiții acestea vor duce la creșterea rezultatelor școlare? Și
cum influențează mediul socio-economic de proveniență al copilului rezultatele școlare ale acestuia?
Sunt întrebări la care încercăm să aflăm răspuns în teza ce doctorat pentru care mă pregătesc.
Gabriel-Constantin NICOLA, Universitatea din Oradea
Dezvoltarea atitudinilor și practicilor prosociale ale adolescenților prin gaming și prin utilizarea rețelelor de
socializare
În articolul propus, vom reflecta la câteva aspecte privind tendințe actuale în preferințele
adolescenților pentru spațiul comunicării online, precum și la modul în care utilizarea rețelelor de
socializare online influențează comportamentul prosocial al acestora.
Relaţiile create în mediul online urmează deseori tipare din realitate, în ambele ipostaze adolescenții
fiind animaţi prioritar de dorinţa de socializare şi de apartenenţă la un grup.
Multe studii au pus în evidență efectul negativ al utilizării rețelelor de socializare online de către
copii și adolescenți. Merită să cercetăm, însă, și impactul pozitiv al acestor practici. Relațiile sociale
online ale adolescenților sunt susținute de elementul reciprocității în schimbul de mesaje pozitive,
acest efect reflectându-se și în viața reală.
Dorel DANCIU, Școala Doctorală, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Etică, morală și deontologie în comunicarea politică prin noile media
Încă de la începutul anilor ’60, prin celebra afirmație the medium is the message, Marshal McLuhan
prefigura puternicul impact al mijloacelor de comunicare electronice asupra societății și individului.
Însă, ultimele două decenii au adus o dezvoltare rapidă a domeniului tehnologiei informaţiei, lucru
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care a determinat schimbări majore în modul de desfăşurare a comunicării între oameni. Internetul
a reuşit să unească indivizi cu interese comune, să creeze comunităţi virtuale, să contribuie decisiv
la schimbul de păreri şi idei pe diferite teme. Interactivitatea comunicării este marele atribut al
comunicării care foloseşte ca suport media Internetul.
Spaţiul public tradiţional a suferit şi el modificări. Se poate vorbi, fără a greşi, de un spaţiu public
virtual generat de Internet şi de multitudinea formelor de comunicare care îl folosesc ca suport
media.
Comunicarea politică se înscrie între domeniile care au suferit modificări importante ca urmare a
procesului de dezvoltare a comunicării care foloseşte ca suport Internetul. Marele avantaj al
comunicării online îl reprezintă un cost relativ redus în utilizarea resurselor: timp, resurse financiare,
resurse umane.
Noile media (new media) permit accesul la o varietate mai mare de informaţii, precum şi posibilitatea
de a urmări în timp real dinamica unui eveniment. Consider că o analiză detaliată a noilor tendinţe
din domeniul comunicării politice, asociate influenței noilor media (new media), reprezintă o temă
de actualitate. Atenția mea se îndreaptă spre analiza modului de derulare a comunicării politice,
bazată pe noile media și rețelele de socializare, pe timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale
(2019) din perspectiva respectării normelor generale și specifice de etică, moralitate și deontologie
profesională. Pentru a analiza repectarea acestor norme, imi propun să identific elementele specifice
derulate pe timpul procesului de comunicare politică prin noile media folosind metoda analizei de
conţinut, completată cu elemente specifice observației participative. Atenția mea se îndreaptă spre
identificarea tipurilor de participare politică și civică ale cetatenilor online, analiza mesajelor emise
de actorii politici, analiza recepției meajelor de către publicul-țintă, dar și dinamica conversațională,
a interactivității comunicării politice.
Comunicarea politică prin noile media implică mai mulți actori: jurnaliștii (includ aici și cetățeanuljurnalist), specialiștii în comunicare, actorii politici și publicul. Deoarece acești actori au interese
diferite în procesul de comunicare, este foarte dificil de a identifica și stabili un set de norme și valori
comune. De aceea, comunicarea online a creat un fel de teritoriu al nimănui (în engleză, no man’s
land) , în care actorii implicați în acest tip de comunicare acționează și încearcă să-și impună propriile
interese. În această zonă nedefinită deontologic s-a dezvoltat fără restricții fenomenul fake-news, des
întâlnit în comunicarea politică a zilelor noastre, specific suportului digital. Acest fenomen este
dușmanul cel mai mare al jurnalismului onest, facut după reguli deontologice și contribuie decisiv
la erodarea credibilității profesiei de jurnalist.
Una dintre particularitățile de bază a cestui tip de comunicare, potrivit lui Manuel Castells este
faptul că producția mesajului este autogenerat (de către persoane mai mult sau mai puțin pregătite),
este autodirecționat (către anumite adrese) și autoselecționat ( consumatorul introduce o adresa
Web).
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WORKSHOP „Scriem astăzi carte academică. Ne mai citește cineva?”
Moderatori: Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Dana CAPRICERU, Editura ProUniversitaria
Invitat special: Cosmin-Crăciun CRUCIAT, câștigătorul premiului Academiei Române în sociologie
„Dimitrie Gusti” pentru lucrarea Istoria Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu de la origini
până în 2017.
Atelierul este conceput într-un stil dinamic ca o dezbatere privind cariera în mediul academic
universitar conform ultimelor recomandări ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare. O primă direcție abordată este scrierea cărților acadenice.
Studiul de caz este oferit de volumul semnat de Simona Maria STANESCU „Social Protection in the
European Union” lansat în 2015.
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