ASISTENȚA SOCIALĂ MODERNĂ LA CONFLUENȚA DINTRE
PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

REZUMAT

Transformările din mediul economic şi social determină modificări fundamentale în
abordarea realităţii sociale, în acest sens derulându-se şi cercetarea aplicată, pentru a rezolva
probleme reale ale mediului economic şi social, dar şi pentru a genera noi deschideri în acest
domeniu, alegând calea directă de valorificare a cercetării ştiinţifice, prin dezvoltarea de analize
şi studii care să identifice noi soluţii benefice individului, grupului sau comunităţii.
Prezenta teză de abilitare, reprezintă o sinteză a activităţii ştiinţifice, didactice și
profesionale a autoarei, desfăşurată după susţinerea publică, în 2010, a tezei de doctorat cu titlul
Dinamica dezvoltării serviciilor sociale în Valea Jiului sub coordonarea prof. univ. dr. Maria
Roth. Activitatea de cercetare s-a conturat constant după susținerea tezei de doctorat, astfel încât
preocupările științifice ulterioare s-au configurat ca o extindere firească, utilizând concepte noi și
principii metodologice specifice științelor sociale și altor domenii de activitate.
Teza prezintă o analiză a principalelor contribuții originale ale autoarei și a direcțiilor de
cercetare actuale. În experiența anterioară, autoarea s-a concentrat asupra prevenției și
intervenției la nivelul sistemului client, asupra scrierii și implementării proiectelor și programelor
sociale, iar odată cu debutul carierei universitare, autoarea și-a focalizat atenția în direcția
analizei aspectelor asistențiale sociale centrate pe sistemul client și asupra realizării unor
cercetări practic aplicative, îmbinând aspectele teoretice, epistemologice și metodologice cu cele
ale transformării și practicii sociale.
Din anul 2010, după obținerea titlului de Doctor în Sociologie, activitatea științifică și de
cercetare evidenţiază următoarele rezultate profesionale: publicarea a 27 cărţi și capitole de cărți
în domeniul practicii asistenţei sociale, metodelor și tehnicilor de intervenţie în asistenţă socială,
deontologiei profesionale asistenţiale, formării continue a adulţilor, fenomenului abandonului
şcolar, consilierii şi orientării tinerilor cu nevoi speciale; managementului şi evaluării
programelor sociale; intervenției comunitare și în situații de risc; serviciilor sociale; publicarea
unui număr de 4 articole în jurnale indexate ISI cu factor de impact: Sustainability, Sustainable
Education and Approaches (2018); Iranian Journal of Public Health (2017); Archives of Mining
Sciences (2016); Transilvanian Review (2015), publicarea unui număr de 30 articole publicate
în diverse baze de date internaționale sau ISI Proceedings; 26 lucrări publicate în volume /
reviste de specialitate naţionale şi internaţionale; 37 lucrări prezentate la conferințe
internaționale organizate în străinătate și în țară; participarea ca membru sau director în 41

granturi sau proiecte de cercetare. În această direcţie de acţiune amintită, în ceea ce priveşte
activităţile de cercetare ştiinţifică cu mediul socio-economic, se evidenţiază patru contracte de
cercetare ştiinţifică încheiate cu agenţi socio-economici, iar referitor la activitatea de dezvoltare
socială, implicarea ca membru sau manager de proiect în diverse proiecte naţionale şi
internaţionale cu relevanţă în domeniul asistenţei sociale, obţinute prin finanţare europeană
nerambursabilă prin diverse programe de finanţare: Phare, FRDS, Fondul Social European,
Grundvig, LLP, EASSW, alte fonduri, a determinat contactul permanent cu realitatea socială, în
acest mod realizandu-se ancorarea în diverse aspecte ale vieţii sociale.
Preambulul tezei cuprinde o incursiune a parcursului profesional ce probează capacitatea
de a dezvolta o carieră didactică și științifică.
Prima parte a tezei include o privire de ansamblu asupra activităților de cercetare și
publicațiilor din perioada următoare obținerii titlului de doctor, cu scopul de a argumenta modul
în care experiența din trecut stă la baza agendei de cercetare viitoare, descrisă în partea a doua a
lucrării.
În prima parte a tezei în cadrul primului capitol alocat asistenței sociale internaționale,
sunt evidențiate contribuțiile profesionale, științifice și metodologice în cadrul unor rețele
internaționale în asistență socială, cât și anumite perspective inovative în educația asistenței
sociale, iar în cadrul celorlalte capitole sunt ilustrate contribuțiile cercetării științifice din
domenii de analiză diversificate precum: sărăcia, problemele sociale, protecția socială; aspecte
socio-economice și piața forței de muncă; dezvoltarea serviciilor sociale; sincopele mineritului și
transformări socio-economice în microregiunea Valea Jiului; fenomenul migrației; asistența
socială a copilului, familiei și persoanelor varstnice; învățarea academică contemporană, inserția
absolvenților de asistență socială pe piața muncii.
În cea de a doua parte a tezei sunt evidențiate preocupările și perspectivele propuse de
autoare în dezvoltarea sa profesională, științifică și academică, fiind descrisă strategia de
dezvoltare profesională din punct de vedere ştiinţific; sinteza acţiunilor minimale specifice
planificate ce vor fi întreprinse și cercetări viitoare.

MODERN SOCIAL WORK AT THE CONFLUENCE OF
CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

ABSTRACT
Transformations in the economic and social environment lead to basic alterations in the
approach of social realities; in this sense is the applied research run, to solve the real problems of
the economic and social realities, but also to generate new openings in this field, choosing the
direct path of valorising scientific research, by developing analyses and studies that would
identify new solutions beneficial to the individual, to the group or community.
This habilitation thesis represents a synthesis of the scientific, didactic, professional activity
of the authoress, carried out since the public defending in the year 2010 of the doctoral thesis
with the title Dynamics of development of social services in the Jiu Valley, coordinated by
university professor Maria Roth PhD. Research activity was constantly cultivated since, so that
subsequent scientific preoccupation developed as a natural expansion, using new concepts and
methodological principles specific to social sciences and more.
The thesis presents an analysis of the main original contributions of the authoress and the
present research directions. In the previous experience, the authoress focussed on prevention and
intervention of client system level, on creating and implementing social projects and programs,
and since the beginning of her university carrier, on analyzing social work aspects, centred on
client system and on practical applicative research, combining theoretical, epistemological and
methodological aspects with social transformation and practices facets.
Since the year 2010, when the PhD in Sociology has been obtained, scientific and research
activity outlined the following professional accomplishments: publishing 27 books and chapters
in books, in the field of social work practice, intervention methods and techniques in social
work, professional assistance deontology, continuous training of adults, school abandon
phenomenon, counselling and orienting the young with special needs; management and
assessment of social programs; community and risk intervention; social services; publishing a
number of 4 articles with ISI index with impact factor: Sustainability, Sustainable Education
and Approaches (2018); Iranian Journal of Public Health (2017); Archives of Mining Sciences
(2016); Transilvanian Review (2015), publishing a number of 30 articles published in various
international data bases or ISI Proceedings; 26 papers published in national and international
volumes /magazines of speciality; 37 papers presented in international conferences organized
in the country and abroad; participation as member or director in 41 grants or research
projects. In this above mentioned action direction, as far as scientific research activities with
social-economic environment are concerned, four scientific research contracts are to be
mentioned, concluded with social-economic agents, and regarding social development activity,

involvement as member of project manager in various national and international projects with
relevance in the field of social work, by non-reimbursable European financing by various
financing programs: Phare, FRDS, Social European Fund, Grundvig, LLP, EASSW, and other
funds, a permanent contact with social reality has been implemented, related to various aspects
of social life.
The Preamble to the thesis includes a presentation of the professional activity, proving the
capacity of developing a didactic and scientific carrier.
The first part of the thesis includes an overall outlook on the research activity and
publications in the period after obtaining the PhD degree, in the view of substantiating the way in
which the past experience stays at the foundation of the future research, presented in the second
part of the paper.
In the first part of the thesis within the first chapter, allocated to international social work,
professional, scientific and methodological contributions within an international network of
social work are outlined, as well as certain innovative perspectives in the education in social
work, and in the other chapters the contributions of scientific research in diversified analysis
domains, such as: poverty, social problems, social protection; social-economic aspects and
labour market; development of social services; syncope in mining and social-economic
transformations in the Jiu Valley micro-region; migration phenomenon; social work of the
children, family and the elderly; contemporary academic education, insertion of social work
graduates in the labour market, are illustrated.
In the second part of the thesis, preoccupation and perspectives proposed by the authoress
in her professional, scientific and academic development are outlined, her professional
development strategy being described, from a scientific point of view; the synthesis of the
minimal specific actions planned that would be carried out and future research.

