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Rezumat 

 În cercetarea actuală discuţiile cu privire la diagnoza problemelor sociale ale 

grupurilor vulnerabile din societatea contemporană au proliferat în concordanţă cu realităţile 

sociale, componenta de incluziune socială, reprezentând o preocupare constantă a cercetărilor 

pe acest domeniu la nivel naţional şi internaţional. 

 În această teză prezint contribuțiile mele științifice și direcțiile de cercetare în 

contextul stadiului actual al cunoaşterii din literatura de specialitate.  

 Mă centrez asupra celor mai semnificative arii ale activității mele de cercetare din 

domeniile asistenţei sociale a şomerilor, sociologiei muncii, problematicii sociale comunitare. 

Sinapsa care leagă aceste domenii este reprezentată de publicaţiile mele, precum şi de 

proiectele de cercetare elaborate după anul 2008, anul în care am obţinut titlul de doctor. 

Prezint rezultatele unor studii publicate în perioada 2009-2017 referitoare la preocuparea 

pentru analiza problemelor sociale contemporane ale grupurilor vulnerabile, evidenţiind cele 

mai semnificative rezultate în legătură cu căile pe seama cărora actorii publici, privaţi sau 

societatea civilă trebuie să răspundă la problemele sociale contemporane fiind obligaţi să 

caute modalităţi noi pentru soluţionarea problemelor publice.  

 După cum afirma Doob C.B.(1995) ,,problema socială reprezintă o situaţie 

indezirabilă care este considerată de un segment important al societăţii ca fiind suficient de 

serioasă pentru a necesita acţiune colectivă în vederea obţinerii unei ameliorări semnificative 

şi a unei dezirabilităţi crescute” (Dan, 2007, p.14, apud  Doob C.B., 1995).  Modul în care 

definim că o problemă este una socială şi nu de altă natură (privată, personală, individuală), 

depinde de îndeplinirea unui număr relativ mare de condiţii teoretice şi metodologice, afirma 

R.K. Merton (1971) în opinia căruia o problemă socială este de fapt ,,o discrepanţă 

semnificativă între normele sociale şi realitatea socială de fapt” (Dan, 2007, p.14, apud  

Merton R.K., 1971). În viziunea lui James E. Farley (1992), o problemă socială reprezintă o 

situaţie caracterizată de următoarele trei elemente: este în mare măsură privită ca fiind 

indezirabilă sau ca o sursă de dificultăţi,  este cauzată de acţiunea sau inacţiunea oamenilor 

sau a societăţii şi afectează sau se presupune că va afecta un mare număr de persoane  Este 

necesară o analiză mai detaliată a celor trei elemente, şi este nevoie de un anumit nivel de 

conştientizare publică pentru ca o anumită situaţie să fie percepută indezirabilă. În cazul în 

care oamenii nu cunosc nimic despre această problemă ea nu va apărea ca problemă socială, 

deci va rămâne în stare de latenţă. De asemenea, pe lângă conştientizarea publică a acesteia, 



trebuie să existe un nivel semnificativ de conştientizare că această condiţie constituie o 

problemă pentru societate. În definirea unor probleme ca fiind sociale un rol important îl joacă 

valorile, deoarece o valoare este considerată o credinţă personală despre ceea ce este bun sau 

rău, drept sau greşit  (Dan, 2007, p.14, apud  Farley, J.E., 1992). 

 Intențiile mele viitoare vizează elaborarea unui studiu comparativ privind 

oportunităţile de reintegrare ale grupurilor vulnerabile imigrante pe piaţa forţei de muncă 

românească şi elveţiană. Analiza comparativă îşi propune pe de o parte să îmbogăţească 

paleta de informaţii cu privire la modalităţile de reintegrare a grupurilor vulnerabilei 

imigrante pe piaţa forţei de muncă, iar pe de altă parte să identifice factorii care stau la baza 

unei forţe de muncă calificate şi adaptată nevoilor pieţei, prin asigurarea unor corelaţii 

pozitive între furnizarea de competenţe şi cererea de pe piaţa forţei de muncă.  Aceasta 

cercetare răspunde nevoii de culegere de informaţii şi de elaborare de politici active asupra 

unui subiect care nu a fost suficient studiat în literatura de specialitate. De asemenea, se 

încadrează în preocupările autorităţilor de a integra pe piaţa muncii populaţii vulnerabile 

imigrante. 

 Prima parte a tezei include o privire de ansamblu asupra activităţilor mele de cercetare 

şi publicaţiilor din perioada următoare obținerii titlului de doctor, cu scopul de a argumenta 

modul în care experienţa din trecut stă la baza agendei de cercetare viitoare, descrisă în partea 

a treia a lucrării.  

 Preambul tezei cuprinde o scurtă prezentare a parcursului meu profesional ce probează 

capacitatea de a dezvolta o carieră didactică şi ştiinţifică. 

 La secțiunea dedicată contribuțiilor din domeniul sociologiei muncii, a politicilor de 

ocupare a forţei de muncă, am prezentat pe de o parte, contribuțiile teoretice prin studii de 

sinteză asupra unor relații și mecanisme caracteristice dezechilibrelor socio-economice (cu 

accent pe conceptele de flexibilitate, securitate, incluziune şi acces pe piaţa  muncii, pe 

specificul ocupării forţei de muncă în România, pe diagnoza inserției profesionale a 

absolvenților, etc.), iar pe de altă parte, contribuțiile metodologice ale cercetării. 

 La capitolul atribuit contribuțiilor din domeniul problematicii grupurilor vulnerabile şi 

a oportunităţilor de incluziune socială am prezentat analiza noilor probleme sociale şi 

acţiunile suportive sociale destinate populaţiei dezavantajate. 

 Ultima parte a tezei reflectă considerații finale cu privire la perspectivele de dezvoltare 

ale propriei cariere universitare, oferind repere care, în principiu subliniază continuitatea 

activității mele didactice și de cercetare. 

 


