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Către: Facultățile Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

În atenția: Doamnei Decan / Domnului Decan 

Subiect: Evaluarea periodică și reînnoirea recunoașterii centrelor de cercetare din cadrul ULBS 

Termen: 11 mai 2020 

 

 

 

Stimată Doamnă Decan / Stimate Domnule Decan, 

 

  Vă rugăm să ne sprijiniți în procesul de evaluare periodică realizată cu scopul reînnoirii recunoașterii 
centrelor de cercetare din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.  

  Evaluarea se va face conform Regulamentului privind recunoașterea, înființarea și funcționarea 
unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
(http://calitate.ulbsibiu.ro/doc_SMI/Anexe/Anexa%2038-00-00-B31_04.pdf), după cum urmează: 

  

Calendarul evaluării periodice a centrelor de cercetare din cadrul ULBS este cel prezentat în tabelul de 
mai jos: 

 

 

Termen Activitate 

15 aprilie 2020 Aprobarea în Consiliul de Administrație a Calendarului de evaluare  

16 aprilie 2020 Transmiterea către facultăți a documentelor, formularelor și instrucțiunilor  
necesare pentru evaluarea periodică și reînnoirea recunoașterii centrelor de 
cercetare 

11 mai 2020 Completarea dosarelor cuprinzând cele trei Anexe ale adresei de față, 
verificarea și avizarea lor la nivel de facultate. 

Transmiterea dosarelor către Serviciul Cercetare-Dezvoltare (SCD). 

15 mai 2020 Avizarea corectitudinii datelor de către SCD 

19 mai 2020 Avizarea dosarelor în Consiliul de Administrație 

28 mai 2020 Aprobarea dosarelor și reînnoirea recunoașterii centrelor de către Senatul 
Universității 

 

 

 

 

 

http://calitate.ulbsibiu.ro/doc_SMI/Anexe/Anexa%2038-00-00-B31_04.pdf


 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării  

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 

2 

 

 Precizări referitoare la evaluarea periodică a centrelor de cercetare din cadrul ULBS: 

 
1. Depunerea documentației pentru evaluarea periodică  

- Prorectorul Cercetare, Inovare și Internaționalizare elaborează, pe baza Regulamentului privind 
recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Calendarul de evaluare periodică, îl transmite spre aprobare către Consiliul de Administrație 
și îl comunică apoi facultăților; 

- Decanul facultății identifică directorii centrelor de cercetare, le comunică acestora Regulamentul și 
Calendarul evaluării periodice, primește dosarele de evaluare, se ocupă de acordarea avizelor 
centrelor la nivel de Consiliul Facultății și de transmiterea dosarelor avizate către Serviciul CD 
(Cercetare-Dezvoltare); 

- Directorul centrului de cercetare alcătuiește dosarul de evaluare periodică, îl depune la Decanatul 
facultății și răspunde pentru corectitudinea datelor cuprinse în dosar. 

 
2. Criteriile de reînnoire a recunoașterii 

  Reînnoirea recunoașterii unui centru de cercetare existent în cadrul ULBS se va face conform 
Regulamentului privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, prin evaluarea unui dosar cuprinzând cele trei anexe la adresa de față. Criteriile de 
reînnoire a recunoașterii sunt: 

- Directorul centrului îndeplinește punctajul de cercetare minimal corespunzător acestui post pentru 
intervalul 2014-2018 (conform Anexei 2: Fișa de definire a activității centrului de cercetare); 

- Centrul are în componența sa cel puțin 8 membri activi care sunt cadre didactice/de cercetare 
angajate în ULBS pe durată nedeterminată și care îndeplinesc pentru intervalul evaluat punctajul 
minimal de cercetare corespunzător postului pe care îl ocupă (conform Anexei 2: Fișa de definire a 
activității centrului de cercetare); 

- Centrul de cercetare a fost activ în perioada 2014-2019 (conform Anexa 3: Raportul de activitate al 
centrului pentru perioada 2014-2019); 

- Centrul de cercetare are o pagină web activă pe care se găsesc cel puțin următoarele informații: date 
despre conducerea centrului; structura centrului (laboratoare, compartimente, grupuri etc.); lista 
actualizată a membrilor centrului; statutul centrului; toate informațiile – descrieri/linkuri la 
publicații, manifestări, granturi etc. – la care face referire Anexa 3: Raportul de activitate al centrului 
pentru perioada 2014-2019). 

 
3. Procesul de recunoaștere 

În condițiile în care se constată îndeplinirea criteriilor de reînnoire a recunoașterii, dosarele de evaluare 
sunt avizate succesiv de către Consiliul Facultății, Serviciul Cercetare-Dezvoltare, Consiliul de Administrație 
și, în cele din urmă, aprobate de către Senatul Universității, care emite hotărârea de reînnoire a recunoașterii. 

Centrele de cercetare care nu depun dosare de evaluare periodică sau care nu obțin reînnoirea 
recunoașterii încetează a mai fi eligibile pentru orice formă de finanțare acordată de către ULBS. 

 

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare, 

Prof. univ. dr. habil. Andrei TERIAN-DAN  
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Anexa 1 

 

 

Cerere de reînnoire a recunoașterii centrului  

la nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Stimate Domnule Rector, 

 

Subsemnata Popa Adela Elena cu funcția de director al Centrului pentru Cercetare Socială și gradul 

ştiințific de conferențiar universitar dr., angajat la Facultatea de Științe Socio-Umane, vă rog a aproba 

evaluarea periodică și confirmarea recunoașterii  Centrului pentru Cercetare Socială  (Centre for Social 

Research) din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.  

 

Anexez acestei Cereri  

- Anexa 2: Fișa de definire a activității centrului de cercetare 

- Anexa 3: Raportul de activitate al centrului pentru perioada 2014-2019 

 

 

    Data,                                                                          Conf. univ. dr. Adela Popa                                         

6.05.2020                                                                                                                   
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Anexa 2 

 

FIŞA DE DEFINIRE A ACTIVITĂŢII CENTRULUI DE CERCETARE 

 

 

I. DENUMIREA  UNITĂŢII DE CERCETARE:  

Centrul pentru Cercetare Socială (CCS) 

 

II. DENUMIREA UNITĂTII DE CERCETARE IN LIMBA ENGLEZA  :  

Centre for Social Research (CSR) 

 

III. DATA ŞI NUMĂRUL DECIZIEI DE ÎNFIINŢARE A CENTRULUI:  

Ordinul nr. 260 / 06.10.2004 ; Ordinul  nr. 23 / 07.02.2008. 

 

IV. MISIUNEA CENTRULUI DE CERCETARE  

Centrul pentru Cercetare Socială (CCS) este un centru de cercetare profilat pe cercetarea 

fundamentală şi aplicativă. În cadrul cercetării fundamentale, Centrul pentru Cercetare Socială va 

activa în domeniul Stiinţe Sociale şi economice. În cadrul cercetării aplicative, Centrul va activa în 

domeniul Cercetare socio-economică şi umanistă. Centrul pentru Cercetare Socială este o unitate de 

cercetare distinctă, cu structură şi activităţi ce răspund actualului nivel de dezvoltare al sociologiei 

(ştiinţelor sociale) pe plan mondial. Prin relaţii instituţionalizate şi informale de colaborare ştiinţifică cu 

cercetători din universităţi şi instituţii de cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate, CCS îşi propune să 

aducă o contribuţie valoroasă în ce priveşte cercetarea socială în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. 

CSR îşi stabileşte ca misiune realizarea unor studii ce ţintesc identificarea unor noi modalităţi de 

rezolvare a problemelor sociale existente, dar şi descoperirea şi explorarea unor domenii ştiinţifice 

interdisciplinare mai puţin abordate până în prezent. Membrii centrului sunt adepţi ai ideii că ştiinţa trebuie 

să ofere soluţii la dificultăţi existente, dar în aceeaşi măsură să semnaleze noi arii de studiu a problemelor 

societăţii şi a unor noi modalităţi de abordare a acestora. 

În ce priveşte latura aplicativă, CCS îşi propune să valorifice teoria acumulată în domeniul ştiinţelor 

sociale, prin indicarea de soluţii practice la probleme din sfera socială, prin identificarea aplicabilităţii 

practice a conceptelor teoretice, şi prin surprinderea valenţelor practice ale progreselor realizate în 

domeniul ştiinţelor sociale. Centrul îşi propune de asemenea să ofere consultanţă celor interesaţi. 

Activitatea centrului se coagulează în trei direcţii de cercetare, ce reprezintă în acelaşi timp baza 

constituirii celor trei compartimente (a se vedea organigrama centrului). Cele trei compartimente ale 

Centrului pentru Cercetare Socială sunt: 

1. Provocări sociale şi politice la adresa Europei Unite 

2. Tinerii şi schimbarea socială: educaţie, piaţa muncii şi migraţie 

3. Sănătate şi vulnerabilitate în societatea contemporană 
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V. DATE DE IDENTIFICARE 

1. Numele și prenumele directorului unității de cercetare:  

Adela Elena Popa 

  
Notă: cerințele minimale obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească directorul unității de cercetare sunt: 

- să aibă contract de muncă pe durată nedeterminată cu ULBS, ca titular; 

- îndeplinirea standardelor corespunzătoare postului pentru perioada 2014-2018: minim 3.000 de ore de 

cercetare (600 ore/an x 5 ani), conform punctajelor SIEPAS afișate la adresa 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html.  

 

2. Membri activi (doar titularii ULBS; după gradul didactic): 

1. Profesor: 1     

2. Conferențiar: 4                             

3. Lector / Şef de lucrări: 7               

4. Asistent: 2                   

Total: 14                   

 
Note: 

1. Membri activi ai centrului de cercetare pot fi, din personalul didactic/de cercetare al ULBS, doar titularii angajați 

pe perioadă nedeterminată care probează îndeplinirea, în perioada de evaluare (2014-2018, cu excepțiile 

specificate mai jos), a minimul standardului de cercetare aferent poziției didactice/de cercetare, prin completarea 

punctului VIII. Lista membrilor titulari ai centrului de cercetare, conform punctajelor SIEPAS afișate la adresa 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html. 

2. Membri activi ai centrului pot fi și cercetători care activează în alte organizații, însă, conform Regulamentului 

privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

numărul și activitatea lor nu se ia în calcul pentru înființarea și recunoașterea centrelor. 

 

3. FACULTATEA:  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane    

4. DEPARTAMENTUL:  Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie 

5. Adresa www (obligatorie) http://centre.ulbsibiu.ro/csr/  

6. Adresa unităţii:                Str. Lucian Blaga, nr. 2A, etaj 3, 550169, Sibiu, România 

7. Telefon:                               +40 269 212970   

8. Fax:                  +40 269 212970    

9. E-mail:                 centru.csr@ulbsbiu.ro  

10. Persoana de contact: Adela Elena Popa   

11. Adresa:   Str. Lucian Blaga, nr. 2A, etaj 3, 550169, Sibiu     

12. Telefon:   +40 269 212970 

13. Fax:   +40 269 212970 

14. E-mail:   adela.popa@ulbsibiu.ro 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html
http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html
http://centre.ulbsibiu.ro/csr/
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VI. DOMENIUL / DOMENIILE DE CERCETARE ABORDATE*: 

Domeniile de cercetare recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării fundamentale sunt: 

1. Matematică şi Informatică  
2. Chimie  
3. Fizică  
4. Ştiinţe inginereşti  
5. Ştiinţa materialelor  
6. Ştiinţele pământului  
7. Biologie şi Ecologie  
8. Medicină  
9. Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii  

10. Ştiinţe sociale şi economice √ 

11. Ştiinţe umaniste  
 

Domeniile de cercetare recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării aplicative sunt: 

1. Tehnologia Informației și Comunicații;  

2. Energie;  

3. Mediu;  

4. Sănătate;  

5. Agricultură, siguranță şi securitate alimentară;  

6. Biotehnologii;  

7. Materiale, procese şi produse inovative;  

8. Spaţiu şi securitate;  

9. Cercetare socio-economică şi umanistă √ 

Se va argumenta cu date concrete dacă se optează pentru mai mult de un domeniu. 

VII. POZIȚIONAREA UNITĂŢII DE CERCETARE (se va face în concordanţă cu misiunea) 

Tipul unităţii de cercetare: Cercetare 

fundamentală 

Cercetare 

aplicativă 

Creaţie artistică şi 

promovarea 

culturii 

Institut de cercetare        

Centru de cercetare  X X   

Grup de cercetare        
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VIII. LISTA MEMBRILOR ACTIVI AI CENTRULUI DE CERCETARE (doar titularii ULBS, inclusiv directorul) 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul didactic Punctaj minimal 
2014-2018 

(conform gradului 
didactic de referință) 

Punctaj 
realizat 

2014-2018  

Semnătura 

1. Bejenaru Anca Conf. univ. dr. 1450 5931,33 Conform 
anexei 4 2. Corman Sorina Lector univ. dr.  1250 2597 

3. Croitoru Alin Lector univ. dr. 1200 7724,36 
4. Gheorghiţă Andrei Conf. univ. dr. habil. 1500 4489 
5. Lup Oana Lector univ. dr. 600 1677 

(2016-2018)* 

6. Morândău Felicia Lector univ. dr. 1250 2035 
7. Pavelescu Amalia Conf. univ. dr. 1500 2740,5 
8. Pogan Livia Asistent univ. dr.  600 820 

(2016-2018)* 
9. Popa Adela Elena (director) Conf. univ. dr. 1500 4380,89 
10. Popa Radu Ioan Lector univ. dr. 1250 1963,82 
11. Rusu Horaţiu Mihai Prof. univ. dr. habil. 1750 5816,88 
12. Rusu Mihai Stelian Lector univ. dr. 750 4472,28 

(2016-2018)* 
13. Vlase Ionela Lector univ. dr. 1250 9072,17 

* Pentru primii trei membrii cu punctaj pe anii 2016-2018 este anexat formularul SIEPAS. Pentru Rusu Mihai Stelian 
punctajul SIEPAS este disponibil pe site-ul ULBS la secțiunea Cercetare. 
 

Lista membrilor activi ai centrului de cercetare (asociați) 
 

  

Nr. 

Crt

. 

Numele şi prenumele 
Titlul de 
doctor 

Locul de muncă 

1 Voicu Bogdan Da Institutul de Cercetare a Calității Vieții București 

2 Muntean Aurelian Daniel Da 
Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
Bucureşti 

3 Chiru Mihail Da University of Oxford; Median Research Centre 

4 Popescu Marina Da Median Research Centre 
 

 
Alți cercetători din cadrul centrului de cercetare (titulari ULBS angajați pe perioadă determinată) 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul didactic Punctaj minimal 
2016-2018 

(conform gradului 
didactic de referință) 

Punctaj 
realizat 

2016-2018  

Semnătura 

1. 
Coșciug Anatolie Asistent univ. drd.  

600 939,50 
(2016-2018)* 

Conform 
anexei 4 
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Note: 
1. O persoană poate sa facă parte din echipa unui singur centru de cercetare. 
2. Dacă un centru de cercetare a fost recunoscut la nivelul ULBS ulterior anului 2014 sau dacă unul dintre membrii săi activi a 
dobândit această calitate ulterior anului respectiv, raportarea se va face începând cu al doilea an anterior înființării centrului sau 
dobândirii calității de membru al centrului (întrucât, conform Regulamentului privind recunoașterea, înființarea și funcționarea 
unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, o condiție pentru a înființa sau pentru a deveni membru al unui centru 
este aceea de a îndeplini punctajul SIEPAS aferent postului în cei doi ani anteriori depunerii cererii de înființare/adeziune). De 
exemplu: membrii unui centru recunoscut de ULBS în 2017 își raportează punctajul pentru perioada 2015-2018; un titular care a 
devenit membru al unui centru în 2018 își raportează punctajul pentru perioada 2016-2018 etc. 
3. Gradul didactic/de cercetare al fiecărui titular este acela afișat pentru fiecare an din intervalul de raportare la adresa 
http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html. 
4. În cazurile în care, din diverse motive, activitatea anumitor membri ai centrului nu a fost verificată și inclusă în centralizările 
anuale de pe platforma http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html, se va atașa la dosar o Fișă de autoevaluare individuală (Anexa 1 
SIEPAS) care să certifice îndeplinirea de către aceștia a punctajelor în anii pentru care nu există date centralizate. 
5. În condițiile imposibilității obținerii semnăturilor membrilor din cauza pandemiei COVID-19, la dosar se vor atașa capturi de ecran 
după mesajele electronice prin care titularii își declară acordul de a fi în continuare membri ai centrului de cercetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html
http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html
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IX. LABORATOARE DE CERCETARE DIN STRUCTURA UNITĂŢII DE CERCETARE – SCURTĂ  DESCRIERE  

 

 

Centrul pentru Cercetare Socială (anterior Centrul de Studii şi Diagnoză Socială) îşi desfăşoară 

activitatea în spaţiul S.A.3-3 din clădirea ULBS de pe  strada Lucian Blaga, nr. 2A, beneficiind de o 

infrastructură adecvată pentru a organiza în bune condiţii procesul de cercetare socială. Centrul pentru 

Cercetare Socială (CCS) dispune de 14 calculatoare portabile achiziţionate în cadrul unor proiecte anterioare, 

beneficiind de conexiune la internet şi acces la bazele de articole achiziţionate prin proiectul ANELIS, precum 

şi la întreaga infrastructură electronică a Bibliotecii Centrale Universitare. 

La nivelul dotărilor fixe, CCS mai dispune de un număr de 2 copiatoare şi 3 multifuncționale. În 

procesul de diseminare a rezultatelor, dar şi de planificare şi proiectare a proiectelor colaborative, CCS 

foloseşte un număr de 1 videoproiector şi 2 flipchart-uri. Pentru cercetare socială cantitativă, CCS foloseşte 

intensiv software de tip open source (PSPP, R, Deducer, JASP), însă dispune şi de o serie de licenţe pentru 

pachete software de analiză statistică achiziţionate în cadrul unor proiecte anterioare: 3 licențe IBM SPSS 

(IBM SPSS Statistics Campus Edition, IBM SPSS Statistics 23 Campus Edition,  IBM SPSS Base 21); 2 licențe 

IBM SPSS Amos Academic; 1 licenţă STATA 12 SE, 2 licenţe STATA 13 SE, 1 licență STATA 14 Student Lab,1 

licenţă Stat/Transfer 12, 1 licență HLM 7, 1 licenţă MPlus. 1 licență MPlus 7.4 Base. Centrul dispune și de 1 

licență EndNote X9 Academic pentru managementul resurselor bibliografice. Pentru studii implicând nevoi 

superioare de procesare a datelor, Centrul pentru Cercetare Socială, poate folosi infrastructura 

Laboratorului de Analiză Empirică destinat studenţilor specializărilor Asistenţă Socială, Resurse Umane şi 

Sociologie, dispunând de un număr de 15 staţii de tip desktop cu acces internet şi software open source. 

Pentru a răspunde nevoilor de cercetare calitativă, CCS dispune de un număr de 3 reportofoane şi 1 cameră 

video. Sub aspectul pachetelor software destinate analizei calitative, centrul dispune de 3 licenţe pentru 

NVivo Pro 11 Educational și 1 licență Nvivo 10. 

Sub aspectul organizării întâlnirilor de lucru, dar şi al diseminării rezultatelor cercetărilor 

desfăşurate, Centrul pentru Cercetare Socială poate folosi spaţiile de învăţământ ale specializărilor Asistenţă 

Socială, Resurse Umane şi Sociologie (6 săli de curs/seminar), amplasate în aceeaşi locaţie (strada Lucian 

Blaga, nr. 2A, corp A, etaj 2 și 3).  

Activitatea centrului va urmări și în viitor accesarea de fonduri pentru derularea de proiecte și 

evenimente științifice și, prin aceasta, dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin achiziționarea de noi 

echipamente. Urmărim în acest mod o dotare a centrului care să fie comparabilă cu cea a unităților de 

cercetare din alte țări ale Europei. 

                                                                                             

 

                                                                                                                                                     Directorul Centrului  

Conf. univ. dr. Adela Popa 
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Anexa 3 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE CERCETARE  

PENTRU PERIOADA 2014-2019 

 

În perioada 2014-2019, Centrul pentru Cercetare Socială a desfășurat următoarele activități*: 

 

 A. Publicații 

 

 1. Reviste editate sub egida centrului: 

 

a) Social Change Review, revistă bianuală, Open Access, publicată în limba engleză; ISSN Online 

2068-8016;  

 

Website:  

www.socialchangereview.ro 

https://content.sciendo.com/view/journals/scr/scr-overview.xml 

 

Baze de date în care revista este indexată: 
▪ Baidu Scholar 
▪ CEEOL - Central and Eastern European Online Library 
▪ CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 
▪ CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure) 
▪ CNPIEC - cnpLINKer 
▪ Dimensions 
▪ DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
▪ EBSCO (relevant databases) 
▪ EBSCO Discovery Service 
▪ EconBiz 
▪ ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) 
▪ Genamics JournalSeek 
▪ Google Scholar 
▪ Index Copernicus 
▪ J-Gate 
▪ JournalTOCs 
▪ KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders) 
▪ MyScienceWork 
▪ Naver Academic 
▪ Naviga (Softweco) 
▪ Primo Central (ExLibris) 
▪ Publons 

 

http://www.socialchangereview.ro/
https://content.sciendo.com/view/journals/scr/scr-overview.xml
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▪ QOAM (Quality Open Access Market) 
▪ ReadCube 
▪ Research Papers in Economics (RePEc) 
▪ Semantic Scholar 
▪ Sherpa/RoMEO 
▪ Summon (ProQuest) 
▪ TDNet 
▪ Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb 
▪ WanFang Data 
▪ WorldCat (OCLC) 

Membrii centrului care fac parte din redacția revistei: 
 
Conf. univ. dr. Bejenaru Anca – Editor 

Prof. univ. dr. habil. Rusu Horațiu Mihai – Editor asociat 

Conf. univ. dr. habil. Gheorghiță Andrei - Editor asociat 

Conf. univ. dr. Popa Adela Elena – Membru redacție 

Conf. univ. dr. Pavelescu Amalia – editor limbă 

Lector dr. Morândău Felicia – Editor tehnic 

Lector dr. Corman Sorina – Editor tehnic 

 

2. Volume colective coordonate de către membrii centrului (inclusiv numere speciale ale unor 

reviste care nu apar sub egida centrului): 

 

Volume colective 

a) Vlase Ionela, Voicu Bogdan (eds). 2018. Gender, family and adaptation of migrants in Europe, 

ISBN 978-3-319-76657-7, Palgrave Macmillan. 

b) Adela Elena Popa, Butvilas, Tomas, Arslan, Hasan & Icbay, Mehmet Ali (eds.). 2015. Contextual 

approaches in sociology. Frankfurt: Peter Lang. ISBN 978-3-631-66607-4. 

c) Daniel Mara, Sorina Corman* (coord). 2015. Analysis on Romanian Teacher’s Training Needs 

on ICT and EMPD. Lambert Academic Publishing, ISBN 9783659793967, p.190. 

d) Voicu, Bogdan, Rusu Horațiu, Popa Adela (coord). 2015. „Este Romania altfel? Societatea și 

sociologia...încotro?” București: Tritonic. 

e) Mara Daniel, Corman Sorina (coord). 2014. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice 

din învățământul românesc în domeniile TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și 

MEPD (Mentorat Educațional pentru Persoane cu Dizabilități. Sibiu: Editura Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 9786061208555. 

f) Corman, Sorina, Bobic, Viorica și Batâr Dumitru. 2014. Antreprenoriat social pentru grupuri 

vulnerabile. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-0924-8. 

g) Corman, Sorina, Bobic, Viorica și Batâr Dumitru. 2014. Managementul întreprinderilor 

sociale. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-0923-1. 

h) Pavelescu, Amalia. 2014. Ethnos Arta populară românească - Studii de etnografie și folclor. 

Editura „Astra Museum”, ISBN 978-606-8520-95-7. 
               * Autorii al căror nume este scris cu „bold” sunt membri ai CCS 

 



 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării  

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 

12 

 

 

 Numere speciale reviste 

a) Rusu Mihai Stelian. Special issue on "The Sociology of Celebration", Journal of Comparative 

Research in Anthropology and Sociology, 7(1) 2016, pp. 1-159, ISSN 2068-0317 (co-editor 

with Ismo Kantola, University of Turku, Finland) 

b) Rusu Mihai Stelian. Special issue on "'Mister Gorbachev, tear down this wall!' Socio-

economic and Political Consequences 30 Years After", History of Communism in Europe, 10, 

2019 (co-editor with Dalia Bathory and Corneliu Pintilescu), forthcoming. 

 

 

B. Manifestări științifice și cultural-artistice organizate sub egida centrului 

 

 1. Manifestări științifice: 

 

2020 

Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Workshop și focus grup cu angajatori din domeniul privat și public, realizat în cadrul 

proiectului „Rolul relațiilor industriale în gestionarea reîntoarcerii la muncă a angajaților cu 

afecțiuni cronice” derulat de Centrul pentru Cercetare Socială, Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, în parteneriat cu alte cinci țări din Europa și finanțat de Comisia Europeană. Data: 14 

ianuarie 2020, ora 16. Hotel Ibis Sibiu. 

▪ Workshop și focus grup cu reprezentanți de sindicate și confederații sindicale, realizat în 

cadrul proiectului „Rolul relațiilor industriale în gestionarea reîntoarcerii la muncă a 

angajaților cu afecțiuni cronice” derulat de Centrul pentru Cercetare Socială, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu alte cinci țări din Europa și finanțat de Comisia 

Europeană. Data: 15 ianuarie 2020, ora 16. Hotel Ibis Sibiu. 

 

2019  

Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Masa rotundă cu tema „Rolul relațiilor industriale în gestionarea reîntoarcerii la muncă a 

angajaților cu afecțiuni cronice: perspective și experiențe”, organizată de CCS, în cadrul 

proiectului „Negotiating return to work in the age of demographic change through industrial 

relations”, proiect finanțat de către Comisia Europeană, Direcția pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune. Sibiu, 7 iunie 2019, orele 11-14, Hotel Ibis. 

▪ Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială, ediția a XVIII-a, organizată de 

CCS. Sibiu, 13-14 decembrie 2019 (http://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/). 

 

2018 

              Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială, ediția a XVII-a, organizată de 

CCS. Sibiu, 14-15 decembrie 2018 (http://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/). 

 

 

http://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/
http://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/
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Seminariile CCS 

Seminariile CCS. Prelegere susținută de Alin Croitoru, cu tema „Returnees’ Innovative Skills and 

Knowledge: Becoming Entrepreneur through Migration Experience”. 26 octombrie 2018. Locație: 

Sala SA3-4, ora 10:00. 

▪ Seminariile CCS. Prelegere susținută de Horațiu Rusu, cu tema „International migration for 

studies and intentions to return among medical students in Romania”. 29 iunie 2018. Locație: 

Sala SA3-8, ora 14:00. 

▪ Seminariile CCS. Prelegere susținută de Anatolie Coșciug, cu tema „Transnational Motorways. 

The second hand car trade in a country of emigration". 21 mai 2018. Locație: Sala SA3-4, ora 

16:00. 

▪ Seminariile CCS. Prelegere susținută de Mihai Stelian Rusu, cu tema „State îndoliate: O analiză 

cantitativă a doliilor naționale în țările europene". 4 mai 2018. Locație: Sala SA3-4, ora 14:00. 

 

2017 

              Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială a ULBS, ediția a XVIII-a și 

Conferința Națională 2017 a Societății Sociologilor din România, organizate de CCS în 

colaborare cu SSR. Tema evenimentului este „Identitatea europeană și cea națională la răscruce: 

Remodelarea granițelor, schimbarea culturilor politice și reimaginarea viitorului”. Sibiu, 13-14 

octombrie 2017 (http://site.conferences.ulbsibiu.ro/depssw/). 

▪ Conferința cu tema „Revenirea la muncă după cancer în România: experiențe și provocări”., 

organizată de CCS pentru diseminarea rezultatelor din cadrul proiectului „Participare 

comunitară pentru reducerea poverii cancerului: implicarea stakeholderilor în facilitarea 

reîntoarcerii la muncă a pacienților cu cancer”, proiect finanțat de către CNCS-UEFISCDI și 

desfășurat în perioada 2015 - 2017. Sibiu, 27 iulie 2017, hotel Ibis.  

Seminariile CCS 

▪ Prelegere susținută de Jayeel S. Cornelio (Ateneo de Manila University, Philippines), cu tema 

„Vote of the Poor: Electoral Patterns among the Poor in the 2016 Philippine Elections.”. Data: 30 

mai 2017. Locație: Sala SA3-8, ora 16.00. 

 

2016 

              Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Conferința Internațională a Societății Sociologilor din România (SSR), cu tema „New Societies, 

Old Minorities/ New Minorities, Old Societies?”, organizată de CCS în colaborare cu SSR. Sibiu, 

29 septembrie - 1 octombrie 2016 (https://societateasociologilor.ro/cfp-rss-international-

conference-2016/) 

▪ Workshop-ul cu tema „Understanding Transnational Roma Migration: Challenges and 

Perspectives for Romania and Norway”, organizat de Centrul pentru Cercetare Socială al ULBS, 

în parteneriat cu University College of Southeast Norway. Sibiu, 28 septembrie - 1 octombrie 

2016.  Sala SA 2-11, str. Lucian Blaga, Nr. 2A. Workshop finanțat prin fonduri donate de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia, EEA Grants și Norway Grants. Programul poate fi accesat aici. 

▪ Conferința rețelei de cercetare RN36 a European Sociological Association (ESA), cu titlul „Social 

transformations: new challenges, practices, and critique”, organizată și găzduită de CCS. Sibiu, 

28-29 septembrie 2016 (pagina de internet dedicată) 

http://site.conferences.ulbsibiu.ro/depssw/
http://www.societateasociologilor.ro/
https://societateasociologilor.ro/cfp-rss-international-conference-2016/
https://societateasociologilor.ro/cfp-rss-international-conference-2016/
http://centre.ulbsibiu.ro/csr/documente/Program_EEA_workshop.pdf
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn36-sociology-transformations-east-and-west
http://conferences.ulbsibiu.ro/esa-rn36/
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▪ Workshop cu tema „Statutul actual al Sociologiei”, organizat de CCS și prilejuit de apariţia 

volumului Este România altfel? Societatea şi sociologia... încotro?, coordonat de Bogdan 

Voicu, Horaţiu Rusu şi Adela Elena Popa. 21 aprilie 2016. Sibiu, sala SA3.8, ora 17. 

Lansări de carte 

▪ Dublă lansare publică a volumelor Fundamentele metodologice ale ştiinţelor sociale, semnat de 

profesorul Traian Rotariu (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), Dragoste, familie şi 

fericire. Spre o sociologie a seninătăţii, coordonat de profesorul Petru Iluţ (Universitatea „Babeş-

Bolyai” din Cluj-Napoca) şi Memoria naţională românească. Facerea şi prefacerile discursive ale 

trecutului naţional, al colegului nostru Mihai Stelian Rusu (ULBS), sub egida CCS. Volumele vor 

fi prezentate de către Horaţiu Rusu (ULBS), Mihaela Bucuţă (ULBS) şi Sorin Radu (ULBS). 21 

aprilie 2016. Sibiu, sala SA3.8, ora 12.00. 

 

2015 

              Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Conferința Internațională a European Urban Research Association (EURA), organizată de 

Centrul pentru Cercetare Socială, alături de Departamentul de Relații Internaționale, Științe 

Politice și Studii de Securitate. 17-20 septembrie 2015 (https://eura.org/working-groups/past-

news/past-activities/). 

▪ Conferinţa Anuală a Cercetării în Sociologie şi Asistenţă Socială din Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu (națională), Antropologie, Etnografie, Sociologie, Centenar Gheorghe Pavelescu. 15-18 

octombrie 2015. 

Lansări de carte 

▪ Lansarea publică a numărului special al Revistei „Transilvania” cu tema Enciclopedia României - 

o utopie neterminată a Școlii Gustiene, coordonat de către Prof. Dr. Rostas Zoltan în colaborare 

cu Asist. Dr. Ionuț Butoi, sub egida CCS. 4 martie 2015. Sala SA3-9, ora 17. Numărul special a 

fost prezentat de către Prof. Rostas Zoltan (Universitatea din București), Asist. Dr. Ionuț Butoi 

(Universitatea din București), Conf. Dr. Radu Vancu (Revista „Tribuna” și ULBS), Conf. Dr. 

Amalia Pavelescu (ULBS) și Conf. Dr. Dragoș Varga (Revista „Tribuna” și ULBS). Evenimentul a 

fost moderat de către Prof. Dr. Dumitru Batâr (ULBS). 

▪ Lansarea volumului Este România altfel? Societatea şi sociologia... încotro?, coordonat de Bogdan 

Voicu, Horaţiu Rusu şi Adela Elena Popa, sub egida CCS. 16 decembrie 2015 

Seminariile CCS 

▪ Seminariile CCS. Prelegerea susținută de Prof. Dr. Phil. Heinz Theisen (Katholische Hochschule 

Nordrhein-Westfalen, Köln), cu tema „European Values in Times of Globalization”. 24 februarie 

2015. Locaţie: Sala SA3-8, ora 12.00. 

▪ Seminariile CCS. Prelegere susținută de Dr. Francesca Viannello (Universita degli Studi di 

Padova), cu tema „Gender and Migration. Perspectives of Study and Research”. 24 martie 2015. 

Locaţie: Sala SA3-8, ora 14.00. 

▪ Seminariile CCS. Prelegere susținută de Dr. Arnaldo Spallacci (Universita di Bologna), cu tema 

„Stranieri in Italina”. 19 octombrie 2015. Locație: Sala SA3-8, ora 12.00. 

▪ Seminariile CCS. Prelegere susținută de Elisabeth Schroeder-Butterfill (University of 

Southampton), cu tema „Older people's support networks and the impact of migration: 

evidence from Indonesia and Romania”. 30 octombrie 2015. Locație: Sala SA3-8, ora 12.00. 

 

http://www.eura.org/
https://eura.org/working-groups/past-news/past-activities/
https://eura.org/working-groups/past-news/past-activities/
http://unipd.academia.edu/FrancescaVianello
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2014 

              Conferințe și alte manifestări științifice 

▪ Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială a ULBS, ediția a XIII-a 

(internațională).  Sibiu, 17-18 octombrie 2014 

(https://sites.google.com/site/depsswconferences2014/program-2). 

Lansări de carte 

▪ Lansarea publică a volumului Mobilizare și protest. Introducere în sociologia mișcărilor 

sociale de Ionel Nicu Sava, sub egida CCS. Lansarea va avea loc în sala SA3-9 începând cu ora 

14.00. Volumul a fost prezentat de către Dumitru Batâr (ULBS), Horațiu Rusu (ULBS) și 

Constantin Roman (ASE). 12 iunie 2014 

Seminariile CCS 

▪ Seminariile CCS. Hassan Imam, fellow Erasmus Mundus la ULBS, cu titlul  susținerea prelegerii 

cu titlul „Perceived employability in relation to work behaviours: the case of temporary 

workers”. 05 noiembrie 2014. Locaţie: Sala SA3-8, ora 14.00. 

▪ Seminariile CCS. Horaţiu Rusu, susținerea prelegerii cu titlul „Solidarity with the elderly in 

Romania: an analysis based on WVS 2012”. 29 octombrie 2014. Locaţie: Sala SA3-8, ora 14.00. 

▪ Seminariile CCS. Ionela Vlase susține prelegerea cu titlul „Experienţe şi strategii ale 

gospodăriilor situate în bunăstare precară”. 06 iunie 2014. Locaţie: Sala SA3-8, ora 14.00. 

 

 

C. Granturi de cercetare desfășurate în cadrul centrului [Se raportează doar proiectele pentru 

care au fost încasate sume la Serviciul Financiar-Contabil al ULBS.] 

              1. Proiecte de cercetare: [Se raportează doar proiecte câștigate prin competiție națională și 

internațională – exclus finanțări locale. Se raportează doar proiecte de echipă, nu și burse sau proiecte 

individuale. Se raportează doar proiecte de cercetare, nu și proiecte de resurse umane, de dezvoltare 

instituțională, de mobilități, de activități cu studenții etc. 

              Proiecte în derulare:  

a) Grant „Returnees’ Innovative Skills and Knowledge: Becoming Entrepreneur through Migration 

Experience”, director Alin Croitoru; Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0659; Finanțator: 

CNCS/CCCDI-UEFISCDI; Calendar: 1 mai 2018 – 30 aprilie 2020. Buget: 249.952 RON.  

b) Grant „Negotiating return to work in the age of demographic change through industrial relations 

(REWIR)”, coordonator România: conf. univ. dr. Adela Popa; Cod proiect: (VS/2019/0075); 

Finanțator: Comisia Europeană, Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și 

Incluziune; Calendar: 1 martie 2019 – 28 februarie 2021; Buget: 41.483,90 Euro; 

(https://celsi.sk/en/projects/detail/64/) 

c) Grant „The Sacralisation of Politics within the Iron Guard’s Ideology of Thanatic Ultra-

Nationalism”, director Mihai Stelian Rusu; Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0466, Finanțator: 

CNCS–UEFISCDI; Calendar: 10 octombrie 2018 - 9 octombrie 2020. Buget: 249.994 RON. 

 

https://sites.google.com/site/depsswconferences2014/program-2
https://celsi.sk/en/projects/old/detail/64/rewir-negotiating-return-to-work-in-the-age-of-demographic-change-through-industrial-relations/
https://celsi.sk/en/projects/old/detail/64/rewir-negotiating-return-to-work-in-the-age-of-demographic-change-through-industrial-relations/
https://celsi.sk/en/projects/detail/64/
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/mihai-stelian-rusu/thanatos
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/mihai-stelian-rusu/thanatos
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Proiecte încheiate: 

a) Grant „Migrants’ life courses: dealing with uncertain, highly destandardized biographies in 

Romania”; Director Ionela Vlase; Cod proiect: PN-III-P4-ID-ERC-2016-2005; Finanțator: 

CNCS/CCCDI-UEFISCDI; Calendar: 1 iulie 2016 - 31 august 2018; Budget 750.000 RON 

(http://grants.ulbsibiu.ro/miglife/) 

b) Grant „Understanding Transnational Roma Migration: Challenges and Perspectives for Romania 

and Norway”,  director Mihai Stelian Rusu; Cod proiect: l6-SEE-PCB-RO SIBIU01/03; Finanțator: 

ANPCDEFP, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE, 2009–2014; Contract Nr. 

4/22.07.2016; Calendar: 01 iulie 2016 – 31 ianuarie 2017; Budget: 21.363,50 Euro 

(https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/mihai-stelian-rusu/cercetare/ eea_grants_project). 

c) Grant „Participare comunitară pentru reducerea poverii cancerului: implicarea stakeholderilor 

în facilitarea reîntoarcerii la muncă a pacienților cu cancer, director Adela Popa; Cod proiect: PN-

II-RU-TE-2014-4-0478; Finanțator: CNCS-UEFISCDI; Calendar: 1 octombrie 2015 - 30 

septembrie 2017; Budget: 500.000 RON (https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/adela-

popa/pn-ii-ru-te-2014-4-0478) 

d) Grant „Regândind reprezentarea individuală”, director Marina Popescu; Cod proiect: PN-II-ID-

PCE-2012-4-0644; Finanțator: CNCS-UEFISCDI; Calendar: 2 septembrie 2013 - 30 septembrie 

2016; Budget: 1.158.683 RON 

(https://sites.google.com/site/rethinkingrepresentation2013/home) 

e) Grant „Personalizarea politicii electorale în postcomunism: în ce condiţii creşte relevanţa 

liderilor?”, director Andrei Gheorghiță; Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0567; Finanțator: 

CNCS-UEFISCDI; Calendar: 1 mai 2013 - 30 octombrie 2015. Buget: 283.030 RON. 

 

* Raportul înregistrează doar activitatea centrului de cercetare ca întreg, nu și activitățile independente ale 

membrilor săi (articole, participări la conferințe etc.), care sunt cuantificate prin raportările SIEPAS. 

 

 

Directorul Centrului 

Conf. univ. dr. Adela Popa, 

 

http://grants.ulbsibiu.ro/miglife/
http://grants.ulbsibiu.ro/miglife/
http://grants.ulbsibiu.ro/miglife/
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/mihai-stelian-rusu/cercetare/eea_grants_project
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/mihai-stelian-rusu/cercetare/eea_grants_project
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/mihai-stelian-rusu/cercetare/%20eea_grants_project
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/adela-popa/pn-ii-ru-te-2014-4-0478
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/adela-popa/pn-ii-ru-te-2014-4-0478
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/adela-popa/pn-ii-ru-te-2014-4-0478
https://sites.google.com/a/ulbsibiu.ro/adela-popa/pn-ii-ru-te-2014-4-0478
https://sites.google.com/site/rethinkingrepresentation2013/home
https://sites.google.com/site/rethinkingrepresentation2013/home
http://web.ulbsibiu.ro/andrei.gheorghita/pnii-ru-pd-2012-3-567.html
http://web.ulbsibiu.ro/andrei.gheorghita/pnii-ru-pd-2012-3-567.html

