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ConferinŃa internaŃională „European Sociology: New challenges and 
Opportunities” s-a desfăşurat în perioada 27–29 septembrie 2012 la Oradea şi a fost 
organizată de către AsociaŃia Română de Sociologie, în parteneriat cu Universitatea din 
Oradea, Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umaniste, Institutul de Cercetare a CalităŃi VieŃii, 
Academia Română şi Teacher Training Center Bihor. Obiectivele ConferinŃei s-au 
concentrat asupra modului în care sociologia, cu paradigama şi metodele ei, poate să 
răspundă provocărilor prin care trece societatea europeană în ultimii ani.  

Lucrările plenare ale ConferinŃei au avut ca temă sociologia şi resurse ale ieşirii 
din criză, iar în cea de a doua parte a primei zile s-au desfăşurat două paneluri de 
discuŃii în paralel: „Resurse ale ieşirii din criză” (moderator Cătălin Zamfir) şi 
„Rural Youth jobs Facilitating the integration of Rural Youth on the Labor Market” 
(cu prezentarea primelor rezultate ale proiectului cu acelaşi nume). În cadrul 
conferinŃei a avut loc şi o întâlnire de lucru a AsociaŃiei Române de Sociologie. 

Lucrările ConferinŃei s-au desfăşurat în cadrul a 29 de secŃiuni paralele, 
unde participanŃii din România şi străinătate şi-au putut prezenta rezultatele de 
cercetare. Au fost înscrise aproximativ 175 de lucrări. SecŃiunile ConferinŃei au 
fost: Transformări în grupul familial specific societăŃii postmoderne, Challenging 
Heteronormative Family Practices in Eastern Europe, Employment hardships and 
perspectives of the youth, Economia socială: provocări şi oportunităŃi pe piaŃa 
muncii, The European Social Model and the Nordic welfare state in post-Lisbon 
era, Higher education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development 
in the Cross-Border Area – Romania–Hungary, Viitorul educaŃiei în România: 
măsuri reparatorii şi schimbări paradigmatice, Tineret şi educaŃie în societatea 
actuală, Bunăstarea copiilor şi adolescenŃilor, Drepturile copiilor şi societatea, 
Politici sociale în asistenŃa socială, AsistenŃa socială a grupurilor de risc. 
TendinŃe actuale şi oportunităŃi de dezvoltare, Îmbătrânirea globală şi implicaŃiile 
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sociale ale acestui fenomen, Starea evaluării de programe şi proiecte sociale în 
România, Calitatea vieŃii şi inegalităŃi sociale, Politici sociale şi penale europene 
în domeniul prevenirii şi controlului criminalităŃii, Noi perspective asupra şcolilor 
clasice de sociologie românească, Dialogul social în România. EvoluŃie sau involuŃie, 
Changes and Constants: Understanding European Societies using Qualitative 
Research Methods, Transformarea spaŃiului urban în oraşul postsocialist, 
Problemele sociale în mediul rural, Local-Global Dialectics: Hybridization and 
Identities’ (Re)construction, Identitate şi interculturalitate în spaŃiul social 
european, Renaşterea „comunităŃii” şi a „nivelului local”, Protest şi violenŃă 
politică: între partizanat politic şi activism civic, România în anul electoral 2012. 
Perspectiva sociologică, Noi perspective în cercetarea resurselor umane, 
Impactul transformărilor legislative asupra realităŃilor sociale, Initiatives, 
developments and issues of financial stability at the European and national level. 
O descriere detaliată a celor 29 de secŃiuni se regăseşte pe site-ul ConferinŃei: 
http://www.conference.arsociologie.ro. 

Tematica secŃiunii Calitatea vieŃii şi inegalităŃi sociale (coordonatori Ioan 
Mărginean şi Ana Maria Preoteasa) a permis participarea comunicărilor referitoare 
la diferite domenii de calitatea vieŃii, la specificul unor grupuri vulnerabile sau 
îndreptate spre dileme metodologice ale domeniului. Au fost înscrise 19 prezentări 
ale unor cercetători sau cadre didactice universitare din domeniul Sociologiei sau 
alte discipline înrudite (filosofie, psihologie, economie etc.). Temele prezentărilor 
s-au referit atât la la domenii ale calităŃii vieŃii, aspecte metodologice în măsurarea 
domeniului, dar şi la elemente de politici sociale în relaŃie cu calitatea vieŃii. 

Prezentările din cadrul secŃiunii au inclus analize de date atât de la nivel naŃional, 
dar şi comparative internaŃional. În continuare, voi descrie succint câteva dintre 
comunicările din cadrul secŃiunii. Expunerea SatisfăcuŃi dar deprimaŃi? ExplicaŃii 
privind nivelurile diferite ale bunăstării subiective în Europa (Marian Vasile) a sumarizat 
rezultatele unei analize multinivel, dezvoltată pe o bază de date crossnaŃională 
(ESS). Lucrarea CondiŃii de locuire în mediu rural 1990–2010 (Flavius Mihalache) 
a adus o privire longitudinală aspura datelor obiective (infrastructură, utilităŃi), arătând 
cum au evoluat condiŃiile de locuire în ultimii 20 de ani. O abordare psihologică a 
consecinŃelor şomajului au întreprins doi cercetători din Psihologie (Marius şi 
Ioana Drugaş – EvoluŃia bunăstării psihologice în timpul şomajului), utilizând date 
obŃinute în cadrul unei cercetări desfăşurate în trei perioade de timp (între 2007 şi 
2011). Dan Apăteanu a prezentat lucrarea DeterminanŃii excluziunii sociale în 
România, o analiză longitudinală a veniturilor populaŃiei şi a principalilor factorilor 
explicativi pentru variaŃia lor în timp, între 1990 şi 2010: educaŃia, genul, ocupaŃia, 
dar şi structura familiei. Prezentarea Standardul de viaŃă al romilor, între europenizare 
şi precaritate (Ana Maria Preoteasa) tratează problematica veniturilor şi a locuirii 
romilor, în perspectivă comparativă internaŃional (România, Bulgaria, Italia şi Spania), 
dar şi cea a romilor migranŃi proveniŃi din România şi Bulgaria în Spania şi Italia, 
ca Ńări de destinaŃie. Accesul la internet ca dimensiune modernă a capitalului uman 
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a fost elementul central al lucrării lui Gyongyver Tokes (Mică sociologie a internetului 
în România), care a comparat situaŃia deficitară a României în ceea ce priveşte 
acest aspect, în comparaŃie cu Ńările Uniunii Europene. Analiza datelor s-a realizat 
pornind de la două teorii clasice ale inegalităŃilor sociale: teoria conflictului social, 
funcŃionalismul şi teoria culturală.  

Problemele de metodologie în cercetarea calităŃii vieŃii au fost abordate în câteva 
prezentări. Lucrarea Stimularea stohastică Monte Carlo în determinarea minimului de 
trai (Ştefan Ştefănescu şi Adina Mihăilescu) propune utilizarea stimulării Monte Carlo 
pentru determinarea distribuŃiei empirice a valorilor aleatorii în ceea ce priveşte 
distribuŃia costurilor. Prezentarea OperaŃionalizarea în abordarea capabilităŃilor 
(Răzvan Ostroveanu şi Alexandru Năstase), realizată de o echipă de cercetători din 
Filosofie a venit cu o abordare originală, pornind de la absenŃa componentei normative 
a Teoriei CapabilităŃilor. Obiectivul lucrării a fost de a determina un set coerent de 
capabilităŃi ajustate pentru a defini o societate particulară ca un întreg. Lucrarea 
profesorului Cătălin Zamfir, Analiza datelor de evaluare, vine cu o abordare normativă 
a rezultatelor obŃinute din întrebările de evaluare, incluse în chestionare. Analiza 
datelor (Database ’70, o bază de date conŃinând 1 000 de indicatori subiectivi) a arătat 
o relaŃie între configurarea datelor de evaluare şi sistemele sociale şi dinamica lor. 
Prezentarea Aspecte generale privind influenŃa implementării Strategiei Europa 2020 
şi a Planului NaŃional de Dezvoltare asupra CalităŃii VieŃii în România (Cătălina-Livia 
Popa) integrează, din punct de vedere metodologic, indicatorii-Ńintă propuşi politic de 
Uniunea Europeană şi analizează situaŃia actuală a României.  

PrezenŃa numeroasă în cadrul acestei secŃiuni a generat discuŃii utile atât pentru 
autorii prezentărilor, dar şi pentru cei care au asistat (cercetători, cadre didactice). În 
plus, participarea unor cercetători din domenii conexe (sociologi, psihologi, flosofi 
sau economişti), interesaŃi de domeniul CalităŃii VieŃii, a creat dezbateri interesante, 
dar a şi adus un plus de informaŃii şi de metode din ariile de interes ale participanŃilor.  

 
 
 

 


