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REZUMAT
Cercetarea în domeniul asistenței sociale s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, abordând
grupurile vulnerabile din diferite perspective cu o orientare accentuată spre abordarea
multidisciplinară. Activitatea mea de cercetare s-a conturat constant după susținerea tezei de
doctorat cu titlul: Delincvenţa juvenilă. Sisteme alternative de executare a pedepselor, astfel
încât preocupările științifice ulterioare s-au conturat ca o extindere firească, utilizând concepte
noi și principii metodologice specifice științelor sociale și nu numai.
Din anul 2009, după obținerea titlului de Doctor în Sociologie, activitatea mea științifică și de
cercetare s-a concretizat în publicarea a 5 articole ISI, în calitate de autor sau co-autor, a unui
număr de 31 de articole în jurnale de specialitate cuprinse în baze de date internaționale BDI, 53
de articole în volume ale unor conferințe internaționale desfășurate în țară și străinătate, 9
articole în volume ale unor conferințe sau simpozioane naționale, 30 cărți de autor, coautor sau
capitole în volume coordonate de alții, precum și prin 67 de comunicări la conferinţe/congrese
ştiinţifice internaţionale relevante, în țară și străinătate și 23 comunicări la conferinţe/ congrese
ştiinţifice naţionale relevante.
Colaborările la nivel internațional, generate de prezența la manifestări științifice relevante, stagii
de predare ERASMUS la Universita degli Studi di Torino Italia și Universitatea din Ghent,
Belgia, precum și în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, mi-au oferit posibilitatea de a
deveni membru în asociații profesionale de prestigiu la nivel internațional precum Forumul
European de Justiție Restaurativă, American Society of Criminology, European Society of
Criminology, International Sociological Association și American Jail Association și două rețele
profesionale europene, Attacment and Adoption research network și European Federation of
Conflict Management and Treatment in Education and Care și la nivel național precum Asociaţia

Profesională a Mediatorilor România, Asociația Școlilor de Asistență Socială din România și
Uniunea Juriştilor din România.
Recunoașterea științifică este relevată și prin calitatea de redactor șef adjunct al Revistei Law
Review, editor asociat al European Review of Applied Sociology, precum și în bordul științific al
jurnalelor Probation Junior, Jurnalul Practicilor Pozitive Comunitare și Acta Universitatis
George Bacovia. Juridica, reviste indezate în mai multe baze de date internaționale.
Începând cu anul 2013, am fost invitată să coordonez o nouă colecție de carte, Colecția de Științe
Psiho-Sociale, în cadrul Editurii Prouniversitaria, editură cu prestigiu recunoscut, care face parte
din Grupul Editorial Universul Juridic.
Nu în ultimul rând, începând cu anul 2009, am inițiat și coordonat 7 ediții ale Conferinței
Internaționale Perspective Psiho-Sociale înTratamentul Cvasi-Coercitiv al Infractorilor SPECTO,
iar în anul 2014, am coordonat organizarea celui de al doilea Congres Mondial consacrat
Rezilienței: de la persoană la societate care a fost găzduit de către Universitatea de Vest din
Timișoara, în perioada 8-10 mai 2014.
Teza de abilitare este structurată pe două componente. Prima parte evidențiază principalele 2
direcții de cercetare dezvoltate în ultimii 5 ani, respectiv:
1. Știința dreptului reflectată în dezvoltarea și eficiența asistenței sociale
2. Asistența socială pentru justiție și reziliența actorilor din sistemul de justiție penală
În cea de a doua parte, sunt prezentate principalele teme de cercetare avute în vedere în
perspectiva imediat următoare. Astfel, am denumit sugestiv cele 4 teme de cercetare stabilite:
Abordarea metodologică pentru identificarea și analiza nevoilor copiilor și tinerilor care părăsesc
instituțiile sistemului de justiție penală; Studii și cercetări privind eficacitatea sistemului de
justiție penală: Reziliența ca proces; Relația dintre traficul de ființe umane în scopul exploatării
sexuale și consumului ilicit de droguri; Integrarea persoanelor cu statut de protecție bazate pe
diferențele culturale și motivația refugiaților la incluziunea socială în România.
În încheierea tezei, am prezentat câteva considerații finale cu privire la perspectivele de cercetare
și la noutatea abordării acestora, din perspectiva asistenței sociale.

