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Rezumat
Privind în urmă la cariera mea din perspectiva asistenței sociale, am înțeles că multe din
activitățile și publicațiile mele pot fi văzute drept contribuții la dezvoltarea asistenței sociale (a
cercetării, profesiei și politicilor) din România. Din cauza limitărilor de spațiu și a cerințelor
lucrării mă voi concentra asupra activităților și publicațiilor de după obținerea doctoratului în
martie 2010, fără a intra în detalii cu privire la cariera mea anterioară.
De-a lungul carierei mele am îmbinat relevanța pentru cercetare cu cea pentru politicile în
domeniul asistenței sociale, încercând să contribui la schimbări la nivelul politicilor, profesiei
și/sau al practicii. O parte din publicațiile și cercetările mele sunt în domeniul HIV/SIDA,
reprezentând o continuare naturală a carierei de asistent social într-un spital din București. O
altă arie importantă de cercetare a fost în domeniul respectării drepturilor copiilor. În ultimii
ani mi-am concentrat eforturile în realizarea de cercetări asupra profesiei de asistent social în
calitate de membru și președinte al Comisiei de cercetare în asistență socială a Colegiului
Național al Asistenților Sociali din România (CNASR).
Din perspectivă instituțională merită menționată implicarea mea în organizarea în 2016, 2017
și 2018 a unei conferințe internaționale de asistență socială, care a fost deschisă de invitați
importanți precum profesorii Malcolm Payne, Silvia Fargion (șef a European Social Work
Research Association), Annamaria Campanini (președinte a International Association of
Schools of Social Work), Rory Truell (secretar al International Federation of Social Workers),
Nino Zganec (președinte a European Association of Schools of Social Work), Iain Ferguson
(redactor șef al revistei Critical and Radical Social Work) și prof. Marian Preda (președinte al
Senatului Universității din București). În 2017 am fost ales membru al Comitetului Executiv al
European Association of Schools of Social Work, urmând ca în noiembrie 2018 ședința acestui
for să aibă loc la București.
Lucrarea aceasta este organizată în două părți mari: prima este o selecție a publicațiilor și
activităților mele de după obținerea doctoratului, iar a doua se concentrează pe planurile de
cercetare și publicații.
Pornind de la portofoliul de publicații le-am grupat în funcție de nivelul diferit al asistenței
sociale pe care îl vizează: nivelul politicilor/macro, nivelul profesiei/mezo și nivelul
practicii/micro.
În această lucrare prefer perspectiva interdependenței dintre nivelele macro, mezzo și micro
pentru a arăta diferitele provocări cu care se confruntă asistența socială și asistenții sociali
deopotrivă.
La fiecare nivel fac trimitere la publicații care vizează politicile sociale în general (Lazar,
2015c) sau domenii specifice de practică. În plus, subliniez rolul asistenților sociali
concentrându-mi cea mai mare parte a cercetărilor din ultimii ani asupra asistenților sociali
înșiși.
Dintre publicațiile care vizează nivelul politicilor/macro am selectat una asupra istoriei și
evoluției asistenței sociale și politicilor sociale din România (Lazar, 2015c), una asupra
reprezentării asistenței sociale din România în mass-media online (Lazar, Marinescu, Branea,
2018) și alta care vizează accesul universal la îngrijire și sprijin al persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA (Lazar, 2011).

Nivelul profesiei/mezo este evidențiat de studiile desfășurate pentru CNASR (Lazar, 2015b,
2015c, Lazar, Degi, Iovu, 2016). Pentru această lucrare prezint rezultate parțiale (bazate doar
pe interviuri cu asistenții sociali din domeniul sănătății) ale proiectului de cercetare pentru
Tinere Echipe de Cercetare (pe care l-am coordonat) „Asistenții sociali din România: cine, ce,
unde, cum?” (Ciocanel, Lazar, Munch et al, 2018).
Perspectiva practicii/micro este ilustrată printr-o cercetare asupra satisfacției sexuale a
persoanelor care trăiesc cu HIV din România (Lazar et al, 2014).
În finalul primei părți, pornind de la teoria ecosistemică a lui Bronfenbrenner demonstrez cum
politicile și practica pot fi integrate pentru a explica provocările cu care s-a confruntat generația
copiilor seropozitivi HIV din România pe parcursul tranziției lor spre viața adultă și pentru a
sublinia rolul asistenților sociali în furnizarea de servicii sociale către aceștia (Lazar, 2017).
Planurile pentru cercetare și publicații includ studii asupra percepției familiilor adoptive despre
procesul de adopție (nivelul practicii/micro), asupra întăririi calității forței de muncă a
asistenților sociali (nivelul profesiei/mezo) și o trecere în revistă sistematică a cercetărilor în
domeniul asistenței sociale din România post-comunistă (nivelul macro).

Abstract
Looking back at my career track from a social work perspective, I realise that many of my
activities and publications can be seen as “building blocks” to the development of social work
(research, profession and policy) in Romania. Due to space limitation and specific
requirement to focus on the activities and publications after gaining my PhD in March 2010, I
will not get into detail about my previous career.
Throughout my career I combined social work practice-relevance with research and policy,
trying to contribute to changes at the policy level, for the profession, and/or at practice level.
A part of my research and publication are in HIV/AIDS area, as a natural continuation of my
career as a social worker in a hospital in Bucharest. Another important area of research is on
children and the protection of their rights. In the last few years I concentrated my efforts on
researches on the social work profession, as member and president of the Social Work
Research Commission of the National College of Social Workers from Romania.
From an institutional perspective it is worth mentioning my involvement in organising in
2016, 2017 and 2018 an international social work conference, which was opened by important
guests such as professors Malcolm Payne, Silvia Fargion (chair of the European Social Work
Research Association), Annamaria Campanini (president of the International Association of
Schools of Social Work), Rory Truell (secretary of International Federation of Social
Workers), Nino Zganec (president of the European Association of Schools of Social Work),
Iain Ferguson (editor-in-chief of Critical and Radical Social Work) and prof. Marian Preda
(president of the Senate of the University of Bucharest). In 2017 I was elected member of the
Executive Committee of the European Association of Schools of Social Work and in
November 2018 the board meeting will be held in Bucharest.

The present paper is organised into two main sections: the first one is a selection of my
publications and activities after receiving my PhD, whilst the second part is focusing on plans
for research and publications.
Based on my publication record I group them depending on the different level of social work:
the policy/macro level, the profession/meso level and the practice/micro level.
The interplay between macro, meso and micro- level perspectives is the preferred approach of
this paper, to highlight the various challenges faced by social work and social workers alike.
At each level I refer to publications which tackle, the social policies in general (Lazar, 2015c)
or specific areas of practice. Moreover, I underscore the role of the social workers focusing
most of my research in the last few years on social workers themselves.
Among the publications addressing the policy/macro level I selected one on the history and
evolution of social work and social policies in Romania (Lazar, 2015c), one on the media
representation of social work in Romanian online mass-media (Lazar, Marinescu, Branea,
2018) and one focused on Universal Access to care and support for people living with
HIV/AIDS (PLHIV) (Lazar, 2011).
The profession/meso-level is revealed by the studies carried out for NCSW (Lazar, 2015,
2015b, Lazar, Degi, Iovu, 2016). For the current paper I present partial results (based on
interviews with health social workers) from the research project for Young Research Teams
(that I coordinated) „Social Workers in Romania: who, what, where, how?” (Ciocanel, Lazar,
Munch et al, 2018).
The practice/micro perspective is reflected by a research on the sexual satisfaction of people
living with HIV in Romania (Lazar et al, 2014).
In the end of the first section, based on the eco-systemic theory of Bronfenbrenner I show
how policy and practice can be integrated to explain the challenges faced by the generation of
HIV+ children in Romania throughout their transition to the adult life, and to highlight the
role of the social workers in providing services to them (Lazar, 2017).
The plans for research and publications comprises studies on perception of adoptive families
on the adoption process (practice/micro level), on strengthening the quality of social workers
workforce (profession/meso-) level and a scoping review of social work research in postcommunist Romania (macro-level).

