
    

Publicaţii 
 

 
Carte: „Migraţie şi identitate”, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2011, 302 
pagini, ISBN 978-973-666-382-6 
Articole:  
- “Social devide and symbolic violence in the digital Age” (autori: Cristina Cormoş; Oana Lenţa) articol 
publicat In European Journal of Science and Theology, Vol. 10, no.4. Indexed Scopus by Elsevier 
Bibliographic Databases , 2014 
- “Codependenţă şi impact în universul copilăriei ca urmare a consumului de alcool în familie”, articol 
publicat în volumul “Paradigme umaniste. Explorări în tradiţie şi actualitate”, Editura Universităţii Ştefan 
cel Mare, Suceava, 2013 
- “Violence And Incoherence Of Parental Model In Education  - Potential Risk Factor In Distorsion Of 
Child Image On Reality” (autori: Oana Elena Lenţa, Florin Tărnăuceanu, Cristina Cormoş) – articol 
publicat în volumul conferinţei internaţionale  “Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty”, 
Current Paradigms in Social Sciences, LUMEN, Iaşi, România, Locatia: Universitatea “Petre Andrei”, 
Iaşi, 10-13 aprilie 2013  
- - “Vulnerability and Violence. Social Economy as a form of Social Responsibility”(autori: Oana Elena 
Lenţa, Cristina Cormoş), articol publicat în Analele Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, seria 
Filozofie şi Ştiinţe Socio-Umane, vol. II,  2012 
- “Risk factors in the psycho-emotional development of the children affected by the international 
migration phenomenon” (autori: Cristina Cormoş; Oana Lenţa), în Journal of the national network 
professionals in preventing child abuse and neglect – „Today’s children are tomorrow’s parents”, nr. 32, 
martie. Jurnal editat de Centrul de cercetare a interacțiunii copil-părinte (CICOP), 2012 
-  „Reprezentarea socială a românilor din străinătate şi referinţe identitare” – articol publicat în Analele 
Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest, Timişoara (2011) 
-  „Migraţia internaţională - factor al schimbării sociale şi schimbării identitare” articol publicat în Volumul 
Conferinţei Anuale a Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Sibiu, ediţia a X-a,  
volum intitulat ”Repere pentru construirea unei radiografii sociale a lumii contemporane”(2011); 
- „Social and intervention issues on the international migration phenomenon – publicare în volumul 
Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională, „Democratizare, descentralizare şi asistenţă socială. 
Prezent şi viitor” , Universitatea „Ştefan cel Mare’’, Suceava (2011) 
- „Internaţional migration of labor force, social, economic and demographic implications”– publicaţie în 
Analele Universităţii „Ştefan cel Mare’’, Suceava (Vol I, 2010) 
- „Consecinţele fenomenului migraţiei internaţionale la nivelul familiei şi aspecte ale intervenţiei din 
perspectiva asistenţei sociale” - articol publicat în volumul ,,Aplicaţii în Asistenţă Socială”, coordonat de 
Conf. dr. George Neamţu, volum realizat în cadrul Proiectului ,,Calificări şi standardizare europeană în 
asistenţă socială”, POSDRU/18/1.2/G/11966 (2011) 
- „Reorientare profesională şi dezvoltare comunitară în contextul migraţiei de revenire” - publicaţie la 
Conferinţa Naţională „Dezvoltare comunitară şi incluziune socială din perspectivă socio-economică”, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (2010)  
- „Changing identity dimensions as a results of international migration” – publicaţie în Analele 
Universităţii „Ştefan cel Mare’’, Suceava (Vol I, 2010) 
-  „Asistenţa socială a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate între cercetare şi intervenţie” - articol 
publicat în volumul ,,Studii şi practici în ocupaţii din Asistenţă Socială”, coordonat de Conf. dr. George 
Neamţu, volum realizat în cadrul Proiectului „Calificări şi standardizare europeană în asistenţă socială”, 
POSDRU/18/1.2/G/11966 (2010) – (acreditata CNCSIS, 66/2010) 
- „Identity changes in families as a result of international migration’’ – publicaţie la Conferinţa Naţională 
cu Participare Internaţională ,,Provocări pentru Ştiinţă şi Cercetare în perioada de criză’’, Universitatea 
Alma Mater din Sibiu, editia a IV-a (2010) 
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- „Criminal and criminality between marginalization and social exclusion’’ - publicaţie la Conferinţa 
Internaţională ,,Perspective ale Asistenţei sociale în  tratamentul qoasi-oercitiv al infractorilor’’, 
SPECTO 2009, la Universitatea de Vest din Timişoara (2009) 
- „The impact of the economic crisis on the labour force’s external migration”- publicaţie la 
Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională ,,Şomaj, migraţie şi asistenţă socială în condiţiile 
crizei actuale’’, Universitatea ,,Vasile Goldiş’’ din Arad (2009)  
- „Communication Skills in the Relation with the Beneficiaries of the Social Assistance System’’ – 
publicaţie la Simpozionul Internaţional de cercetare şi educaţie, ediţia a 2-a, Univesitatea ,,Aurel Vlaicu’’, 
Arad (noiembrie 2008) - International Symposium Research and Education in Innovation Era 2nd Edition, 
Secţion I – Cultural Identities and Modern Discourses 
 
 
- “Mentality and change in the conditions of international migration”, participare la International Scientific 
Conference “Logos, Universality, Mentality, Education, Novelti  from Theory to Inquiry in Social Sciences”, 
4th edition of Lumen Conference, 10-12 aprilie 2014, Iaşi, România 
- “Dimensions of identity between changing and redefining psychosocial in the context of 
international migration”, participare la International Conference on “Citizenship Identity and 
National Security” la Mutah University, Jordan Amman, 22-25 ianuarie 2014 
- “Social devide and symbolic violence in the digital Age ” (autori: Cristina Cormoş; Oana Lenţa) 
participare la 5th Internaţional Pheade Conference “Creativity, Entrepreneurship Education and 
Spirituality in the Digital Era”, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 30 Noiembrie- 1 
Decembrie 
- “La migration internationale des medicins roumains et les envois des fonds” – participare la 
Colloque International “Migration et santé. Enjeux, tendances et impacts” , Universitatea “Stefan 
cel Mare”, Suceava, 29-30 Noiembrie 2013 
-“Remitenţele sociale în condiţiile migraţiei internaţionale şi dezvoltare comunitară”, participare la 
Conferinţa internaţională “Societatea Civilă şi Asistenţă Socială – condiţii, şanse şi perspective în 
Asistenţă Socială Comunitară – în România şi Germania”, Universitatea de Vest din Timişoara, 
20-22 Noiembrie 2013 
- “La fuite des cerveaux entre valorisation et changement identitaire” – participare la Colloque 
International “La migration hautement qualifiée. Stratégies migratoires et construction identitaire” , 
Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava, 7-8 iunie 2013 
- “Violence And Incoherence Of Parental Model In Education  - Potential Risk Factor In Distorsion Of Child 
Image On Reality” (autori: Oana Elena LENŢA, Florin TĂRNĂUCEANU, Cristina CORMOŞ) – participare 
la International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current 
Paradigms in Social Sciences, LUMEN, Iaşi, România, Locatia: Universitatea “Petre Andrei”, - 10-13 
aprilie 2013  
- „Migraţia internaţională - factor al  schimbării identitare” participare la  Conferinţa Anuală a Catedrei de 
Sociologie şi Asistenţă Socială, ediţia a X-a, din 14-15 octombrie 2011 
- „Aspecte sociale şi de intervenţie cu privire la fenomenul migraţiei internaţionale” - Participare activă la 
organizarea Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională, „Democratizare, descentralizare şi 
asistenţă socială. Prezent şi viitor” , Universitatea „Ştefan cel Mare’’, Suceava (mai 2011) 
- „Reorientare profesională şi dezvoltare comunitară în contextul migraţiei de revenire” - Participare activă 
în organizarea Conferinţei Naţionale ,,Dezvoltare comunitară şi incluziune socială din perspectivă socio-
economică”, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, (membră în comitetul de organizare a 
conferinţei – coord. Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu) (decembrie 2010) 
- Participare la Colloque International ,,Economie et société chez Hannah Arendt”, Université Lille 2, Lille, 
Franţa (25-26 noiembrie 2010) 
- ,,Resursele societăţii în combaterea marginalizării şi excluderii sociale’’ - participare la Conferinţa 
Stiinţifică Anuală a Cadrelor Didactice şi Cercetătorilor Ştiinţifici, ediţia a II-a, Universitatea ,,Alma Mater’’, 
Sibiu (2008);  
- ,,Criminal and criminality between marginalization and social exclusion’’ - publicaţie la Conferinţa 
Internaţională ,,Perspective ale Asistenţei sociale în  tratamentul qoasi-oercitiv al infractorilor, SPECTO 
2009, Universitatea de Vest din Timişoara (noiembrie 2009) 
 

   



    

                                               
                                               PROIECTE 

- implicare în calitate de Expert în cadrul Proiectului “Calificări şi standardizare europeană în 
asistenţă socială”(Eur-AS) ca urmare a parteneriatului dintre Universitatea „George Bacovia” 
din Bacău (care a demarat proiectul) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (2009 – 
2011); 
- colaborator în proiectul de cercetare internaţională “L’émigration féminine hautement 
qualifiée dans le secteur de santé roumain et bulgare vers la France: enjeux, défis et 
perspectives futures”, finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie (BECO – 2011 – 69 
– U – 56115FT 106) (2012 -2013) 

                              ALTE ACTIVITĂŢI                   SEMINARII / TRAINING-URI / CURSURI / DEZBATERI 

- 2010 (noiembrie) – participare la dezbaterea intitulată „Strategia naţională de reintegrare socială a 
persoanelor private de libertate” realizată la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, de către 
specialiştii din cadrul Penitenciarului Botoşani şi a Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Suceava; 
- 2010 (martie) – participare la prezentare proiectului implementat de Fundaţia Motivation Romania, 
numit „Start pentru egalitatea de şanse a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”. Obiectivul 
general al proiectului a fost acela de a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii din 
Regiunile Nord-Vest, Nord-Est şi Sud-Vest prin intermediul unui parteneriat trans-naţional; 
- 2009 - Workshop - ,,Parteneri in formarea asistenţilor sociali", implementat de către Universitatea 
„George Bacovia” din Bacau în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare si Universitatea 
„C. Brancoveanu”, Centrul de studii Brăila în cadrul Proiectului ,,Calificari si standardizare europeană 
în asistenţă socială". Workshop-ul a avut loc la Universitatea „George Bacovia” din Bacău; 
- 2009 - Curs – participare la cursurile Şcolii Franco-Române de Metodologie în Ştiinţele Sociale, 
ediţia a VIII-a - ,,L’espace postcommuniste entre 1989 et 2009: la construction d’une nouvelle 
Europe?’’ – Iaşi ; 
- 2008 – Masă rotundă  cu tema ,,Asistarea psiho-socială a persoanelor privative de libertate. 
Pregătirea pentru liberare’’, şi vernisarea expoziţiei ,,Paşi spre libertate’’, realizată de către 
Penitenciarul Botoşani şi Serviciul de Probaţiune Suceava; 
- 2008 - Implicare în Campania „Arată că îţi pasă! Implică-te!” realizată în cadrul Asociaţiei 
J.J.Rousseau Suceava; 
- 2007 - Training - ,,Politici ale administraţiei publice privind asistenţa socială’’ la Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Cluj-Napoca; 
- 2006 - Curs - Modulul European Jean Monnet ,,Europe on its way to a Constitution’’ la Centrul de 
Studii Europene, Iaşi; 
- 2005 - Curs - ,,Cum să devenim părinţi mai buni!’’ desfăşurat în cadrul Primăriei Municipiului 
Suceava în colaborare cu Centrul Social de Zi ,,Sfânta Vineri’’, Suceava; 
- 2005 - Curs - În domeniul reintegrării sociale şi supravegherii în cadrul Serviciului de Protecţie a 
Victimilor şi Reintegrare Socială la Tribunalul Suceava; 
- 2005 - Training - ,,Munca în folosul comunităţii’’ în cadrul Tribunalului Municipiului Suceava; 
- 2003 - Seminar - ,,Copilul Infectat HIV-SIDA’’, Asociaţia ,,Alături de Voi’’,Iaşi;  
- 2002 - Training - ,,Abilităţi de în grijire a copilului 0-1 ani’’, Centrul Marternal Casa Estera, Iaşi 
- 2002 - Seminar - ,,Educaţie sexuală’’, Programul Kissen, Cluj; 
- 2002 - Seminar- ,,Dragoste şi responsabilitate’’, Asociaţia de Caritate Primul Pas, Iaşi; 
- 2002 - Seminar - ,,Grija pentru viaţă’’, Asociaţia de Caritate Primul Pas, Iaşi; 
- 2002 - Seminar - ,,Pentru o societate fără abandon’’, Organizaţia World Vision, Iaşi; 
- 2000 - Seminar - Pregătire în lucrul cu deţinuţii, Asociaţia Alături de Voi, Iaşi; 
- 2000 Training - ,,Educaţia adolescenţilor în licee’’, Asociaţia Agent T, Iaşi. 
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