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Andreea Bobb este asistent universitar în cadrul Facultăţii
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„Psihosociologia influenţei sociale”. În 2013 a obţinut titlul
de doctor la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială), cu o teză privind relaţia
dintre emoţii, atribuiri şi judecăţi morale, realizată prin
îndrumarea ştiinţifică a profesorului universitar dr.
Septimiu Chelcea. Dintre publicaţiile autoarei menţionăm:
Moralitate, emoţii şi cogniţii. Influenţa stării afective
asupra auto- şi hetero-atribuirii, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti
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2011, predă Managementul Patrimoniului la masteratul de
Geobiologie de la Facultatea de Geologie şi Geofizică,
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Caleidoscop, un grup informal care studiază spaţiul în mod
multidisciplinar. Din 2012 locuieşte în Ţara Haţegului, şi
lucrează la Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Geoparc
Internaţional UNESCO administrat de Universitatea din Bucureşti. În cadrul
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Geoparcului aplică ideile Geografiei Mentale în special în interpretarea
patrimoniului. Preocupările sale ştiinţifice includ o întreagă serie de geografii ale
percepţiei: Geografie Sacră, Geografie Imaginativă, Geoteologie, Geocritică şi
altele.

Adela Coman este licenţiată în Ştiinţe Economice a
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visiting scholar al Universităţii George Washington, din
Washington, DC, Statele Unite ale Americii, unde a studiat
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superior şi leadership. A obţinut titlul de doctor în economie în cadrul Universităţii
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publicate în reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate.

Alina Duduciuc este lector universitar în cadrul Facultăţii
de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA), unde predă
cursurile de „Psihologie socială” şi „Psihosociologia
publicităţii”. În 2010, a obţinut titlul de doctor la
Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială), cu o teză privind sociologia modei,
realizată prin îndrumarea ştiinţifică a profesorului universitar
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Ivan, L., Stănescu, D.F. (coord.) (2016). Comunicare şi percepţie socială.
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Psihologie socială: Studiul interacţiunilor umane. Bucureşti: Editura
Comunicare.ro; Duduciuc, A. (2012). Sociologia modei: Stil vestimentar şi
dezirabilitate socială. Iaşi: Institutul European.
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Ramona Marinache este doctor în sociologie al Şcolii
Doctorale de Sociologie, Universitatea din Bucureşti. A
susţinut seminarii de „Sociologia corpului”, „Psihologie
socială” şi „Metode şi tehnici de cercetare sociologică” în
cadrul Departamentului de Sociologie al Facultăţii de
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti şi
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Bucureşti, Universităţii din Bucureşti şi Universităţii de
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volumul Asistenţa socială: o chemare, o misiune, un destin, 2016, Editura Art,
Bucureşti, coord. D. Buzducea), Om şi animal. Sau pentru cine bate Clopotul din
Atri (capitol publicat în volumul Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre
interacţiunea om-animal, 2014, Editura ASE, Bucureşti, coord. O. Rujoiu),
Programe de suport adresate copiilor victime ale violenţei: de la constrângere
legală la necesitate dovedită ştiinţific (capitol publicat în volumul Violenţă şi
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O. Rujoiu), Is Romania a child-centered society? The attitude of social workers
to family violence exerted on children (Revista de Asistenţă Socială, nr. 4/2014).
Domenii de interes: sistemul naţional de asistenţă socială, dezvoltarea şi auditul
serviciilor sociale, violenţa exercitată asupra copilului, valori în creşterea şi
protecţia socială a copiilor, psihosociologie, filosofia moralei.
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din Bucureşti şi conferenţiar universitar în cadrul Academiei
de Studii Economice din Bucureşti (Departamentul de
Filosofie şi Ştiinţe Socioumane). În decembrie 2016 a obţinut
atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de
doctorat sociologie. Membru în mai multe colective de
cercetare, a publicat numeroase cărţi, studii şi articole în
reviste de prestigiu, precum şi capitole în volume de
specialitate. De asemenea, a publicat în Journal of Loss and
Trauma: International Perspectives on Stress and Coping
(Taylor & Francis Publishers). Din septembrie 2017, face
parte din Echipa de Terapie şi Activităţi Asistate de Animale din cadrul Asociaţiei
Clubul Câinilor Utilitari – Bucureşti. De acelaşi autor: Vest şi est: cultura
violenţei şi emoţiile sociale (coautor, 2010, 2015), Încredere, decizie, gândire de
grup. Despre patologia grupurilor decizionale (autor, 2010), Psihosociologia
emoţiilor. Ce, când şi cum simţim (autor, 2012); Violenţa în familie. Între
percepţie socială şi asumare individuală (coordonator împreună cu Valentina
Rujoiu, 2012), Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal
(2014, coordonator), Psihosociologie. Zece teme introductive (2015, autor).
Domenii de interes: psihosociologie, sociologia emoţiilor, interacţiunea omanimal, consumer - animal companion relationship, emotion management,
publicitate şi comunicare nonverbală.
Valentina Rujoiu este doctor în sociologie şi conferenţiar
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
intervenţie în asistenţa socială la nivel individual; tehnici de
intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc;
planificare familială. Este redactor şef adjunct al Revistei de
Asistenţă Socială. În decembrie 2016 a obţinut atestatul de
abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat
sociologie. Este autor şi coautor de cărţi, studii şi articole de specialitate publicate
în reviste şi la edituri de prestigiu. De asemenea, a publicat în Journal of Loss and
Trauma: International Perspectives on Stress and Coping (Taylor & Francis
Publishers). Din septembrie 2017, face parte din Echipa de Terapie şi Activităţi
Asistate de Animale din cadrul Asociaţiei Clubul Câinilor Utilitari – Bucureşti.
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. A fost formator în cadrul proiectului
Phare 2001 „Construcţia Instituţională a Serviciilor Sociale în România”. Dintre
lucrările publicate amintim: Violenţă şi societate. Tematizări contemporane
(coordonator, 2013), Violenţa în familie. Între percepţie socială şi asumare
individuală (coordonator împreună cu Octavian Rujoiu, 2012), International
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Social Work. A Supplement of Social Work Review (editor 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,
2015), Violenţa intimă. Aspecte psihosociale (2016, autor).
Domenii
de
interes:
psihosociologie
aplicată,
violenţă
domestică,
disfuncţionalitatea cuplului, politici sociale centrate pe familie şi copil, planificare
familială, metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială la nivel individual,
tehnici de intervenţie în situaţiile de criză.
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Române şi a obţinut titlul de doctor în anul 2007 la
Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Este
absolvent de studii masterale şi postdoctorale la Grenoble
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Editura Academiei Române. Gabriel Stoiciu este membru al
European Association of Social Anthropologists şi al Societe Internationale
d’Ethnologieet de Folklore, precum şi al mai multor asociaţii profesionale din
România. Cercetările autorului au ca obiect de studiu diferite forme de exprimare
a identităţilor colective atât în spaţiul real, cât şi în cel virtual (cultura
organizaţională şi politică, mişcările sociale şi manifestaţile festive, producţiile
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