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Despre coordonatorul volumului
Valentina Rujoiu este licenţiată în asistenţă socială, doctor în sociologie, lector universitar
la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti. Predă
cursuri centrate pe Violenţa în relaţia de cuplu. Abordare interculturală; Tehnici de
intervenţie în situaţiile de criză; Metode şi tehnici de asistenţă socială la nivel individual;
Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială.
Redactor-şef adjunct al Revistei de Asistenţă Socială. Coautor de cărţi, autor şi coautor de
studii şi articole de specialitate publicate în reviste şi edituri de prestigiu. Este implicată în
programe de cercetare ştiinţifică centrate pe asigurarea calităţii serviciilor sociale şi
dezvoltarea profesională a asistenţilor sociali în contextul implementării unui sistem de
supervizare. Formator în cadrul proiectului Phare 2001 „Construcţia Instituţională a
Serviciilor Sociale în România”. Dintre lucrările publicate amintim: Violenţa în familie.
Între percepţie socială şi asumare individuală (volum coordonat împreună cu Octavian
Rujoiu, 2012), International Social Work. A Supplement of Social Work Review (volum
coordonat împreună cu Doru Buzducea, Florin Lazăr, Anamaria Szabo şi Theodora Ene,
2011), Vest şi Est. Cultura violenţei şi emoţiile sociale (coautor împreună cu Octavian
Rujoiu, 2010).
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tema cuplului aflat în dificultate. A scris un articol în Revista de Asistenţă Socială nr. 4/2012
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de asistent social din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
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domeniu, programe de voluntariat, iar în prezent face parte din echipa CFCECAS (Centrul
de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţă Socială). După terminarea
studiilor de licenţă a publicat în Revista de Asistenţă Socială, nr. 4/2012 articolul The Role
of Social Servicies in the Context of Intimate Violence.
Raluca Alexandra Enescu este licenţiată în asistenţă socială şi masterandă în cadrul
programului de studiu Consiliere în Asistenţă Socială, al Facultăţii de Sociologie şi
Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. În 2012, a urmat un program de formare
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social din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
Cristina Geană este licenţiată în asistenţă socială şi masterandă în cadrul programului de
masterat Consiliere în Asistenţă Socială, al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea din Bucureşti. În prezent activează ca asistent social la Fundaţia Geron, un
centru rezidenţial pentru persoane vârstnice cu probleme de sănătate mintală, desfăşurând
activităţi de terapie ocupaţională. A publicat în Revista de Asistenţă Socială nr. 4/2012
articolul A current approach to women’s sexual health: the problems of cervical cancer in
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Eliza Moraru este licenţiată în asistenţă socială şi masterandă în cadrul programului de
masterat Consiliere în Asistenţă Socială al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială,
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Profesionale de Asistenţă Socială „Cristian Roşu şi Asociaţii” desfăşurându-şi activitatea
la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 1 unde lucrează cu persoane aflate în situaţii de dificultate
sau în risc de excluziune socială. De asemenea, este implicată în activităţi din sfera
managementului de caz în asistenţă socială. A publicat în Revista de Asistenţă Socială
nr. 4/2012 un articol referitor la abuzul asupra copilului, intitulat Childhood Abuse
Experience: The Effects on a Child’s Personality and the Role of Social Support. Deţine
aviz de exercitare a profesiei de asistent social din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor
Sociali.
Cristina Oprea este licenţiată în asistenţă socială, Modulul Asistenţa Socială a Grupurilor
de Risc, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. În
prezent urmează programul de masterat Consiliere în Asistenţă Socială din cadrul aceleiaşi
facultăţi. Încă din anul 2007 a activat ca voluntar în diverse organizaţii neguvernamentale,
printre care Salvaţi Copiii, Asociaţia Învingem Autismul, implicându-se în activităţi care
vizau copiii aflaţi în dificultate. În prezent, este asistent social în cadrul Asociaţiei Carusel,
organizaţie de promovare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor omului, cu specific în
domeniul grupurilor vulnerabile (persoane care practică sexul comercial, consumatori de
droguri, persoane fără adăpost, persoane infectate cu HIV). Deţine aviz de exercitare a
profesiei de asistent social din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali. De
asemenea, printre domeniile de interes se numără şi egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi în general şi violenţa împotriva femeii în relaţia de cuplu, în particular. A publicat
un articol în Revista de Asistenţă Socială nr. 4/2012 privind accesarea serviciilor sociale de
către femeile victime ale violenţei intime, Why Don’t Abused Women Access Social
Services of Support.
Oana Maria Pintrijel este licenţiată în Asistenţă Socială şi masterandă în cadrul
programului de masterat Consiliere în Asistenţă Socială al Facultăţii de Sociologie şi
Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. În urmă cu un an a început colaborarea cu
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, în cadrul programului „De la educaţie la
demnitate – Integrarea socio-educaţională a copiilor hipoacuzici”. A publicat în nr. 4/2012,
al R.A.S. studiul The Child: At the Border between Abusive Family and Quality of Human
Life.
Oana Pirneci este licenţiată în asistenţă socială, absolventă a programului de masterat
Consiliere în Asistenţă Socială şi doctorandă a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea din Bucureşti. De trei ani colaborează cu Fundaţia pentru Dezvoltarea
Serviciilor Sociale, fiind implicată în proiecte centrate pe dezvoltarea de servicii sociale
adresate familiei şi copilului şi coformator în cadrul cursurilor de formare continuă a
asistenţilor sociali de la nivelul D.G.A.S.P.C.: Diagnoza şi intervenţia în asistenţă socială –
aplicabilitatea metodelor şi tehnicilor de lucru în practică şi Managementul de caz. În
octombrie 2012 a obţinut bursa de performanţă ştiinţifică acordată de Universitatea din
Bucureşti cu proiectul Studiu privind atitudinea asistenţilor sociali faţă de violenţa
exercitată în familie asupra copilului. Dintre lucrările publicate amintim: Supune copacul
cât este tânăr!”sau violenţa asupra copilului. O analiză psihosociologică (capitol publicat
în volumul Violenţa în familie. Între percepţie socială şi asumare individuală, 2012, Editura
ASE, Bucureşti, coord. V. Rujoiu şi O. Rujoiu), Intervention programs for children victims
of violence (Revista de Asistenţă Socială, nr. 4/2012), Children victims of violence: between
the shame of being a victim and the victim of shame (Romanian Journal of Psychology,
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nr. 2/2012). Deţine aviz de exercitare a profesiei de asistent social din partea Colegiului
Naţional al Asistenţilor Sociali.
Cristiana Roxana Popa este licenţiată în asistenţă socială şi a urmat cursurile programului
de masterat Consiliere în Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă
Socială, Universitatea din Bucureşti. De doi ani este specializată în lucrul cu persoanele
vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses
Rosen al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Este implicată în activităţile
destinate acestei categorii de beneficiari atât la nivel relaţional, cât şi pe plan birocratic în
scopul identificării nevoilor şi soluţionării problemelor cu care se confruntă rezidenţii, dar
şi în îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite de instituţie. Deţine aviz de exercitare a
profesiei de asistent social din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
Adriana Graţiela Vieriu este licenţiată în asistenţă socială şi masterandă în cadrul
programului Consiliere în Asistenţă Socială al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea din Bucureşti. Este implicată în activităţi de voluntariat şi programe adresate
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profesiei de asistent social din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

