
CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Nume: Ungurean 

 

2. Prenume: Ştefan-Vasile 

 

3. Data şi locul naşterii 14.07.1952 Ploieşti, Prahova 

 

4. Cetăţenie: română 

 

5. Studii: 

Universitare/postuniversitare/doctorat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Alte specializări şi calificări: 

 

6.1. burse de studii: 

 program Socrates, Università di Bologna, 2007, Italia; 

 program Tempus: Nijmegen University, 1998, Olanda; 

 program Tempus: Trinity College, Dublin, 1998, Irlanda; 

 program Tempus: University of Ulster, Belfast, 1998,  Irlanda de Nord; 

 program Tempus: Universidade do Porto, 1996, Portugalia. 

 

6.2 workshop: 

 ,,Managementul   de   Centru   istoric”,Asociatia   ,,Pro-Democraţia”, Fundaţia 

,,Kolping”, 2006, Braşov; 

 

6.3 seminarii: 

 ,,Abilităţi   de  conducere   pentru   dezvoltarea   afacerilor”  ROCA,  program 

,,BDSS-Servicii   de dezvoltare   a afacerii”   programul   Phare-Ministerul 

Integrării, 2006,  Braşov; 

 ,,La Pedagogie universitaire, un domaine de developpement profesionnel pour 

les enseignants universitaires” susţinut de Etienne Bourgois, ( Université 

Catholique de Louvain), 2005, Braşov. 

 

7. Titlul ştiinţific: doctor în sociologie (1999); 

Instituţia Universitatea Bucuresti 

Facultatea de Filosofie, Secţia 

,,Sociologie” 

Universitatea Bucuresti 

Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă socială 

Perioada: de la (anul) 

până la (anul) 

1971- 1975 1992- 1999 

Grade sau diplome 

obţinute 

licentiat doctorat 

 



8. Experienţa profesională si didactică: 

 
Funcţia sociolog asistent lector visiting 

professor 

conferenţiar consultant 

ştiinţific 

Perioada 1.08.1975- 
1.10.1982 

1.10.1982 -1990 1990-2002 1996-1997 1.10.2002- 
prezent; 

1.09.2007- 
prezent 

Instituţia Proiect- 

Braşov;  

32 de studii 

de prognoză 

demografice 

şi proiecte  de 

urbanism       

/sistematizare 

urbană și 

rurală;( în 

colectiv) 

Universitatea 
,,Transilvania” 

din Braşov; 

,,Sociologie 

industrială” 

„Politologie”; 
„Filosofie”; 

„Economie 

politică”; 

„Organizarea 

întreprinderilor” 

Universitatea 
,,Transilvania” 

din Braşov; 

,,Sociologie 

industrială”; 

„Sociologie 

generală”; 

„Istoria 

sociologiei”; 

„Sociologie 

urbană”; 

Academia 

de 

Studii 

Economice 

București; 

Facultatea 

de Finanțe, 

Asigurări, 

Bănci și 

Burse de 

valori; 

,,Sociologie 

generală”; 

Universitatea 
,,Transilvania” 

din Braşov; 

,,Introducere în 

sociologie”; 

,,Sociologie 

generală”; 

„Istoria 

sociologiei”; 

,,Paradigme 

sociologice”; 
,,Sociologia 
organizațiilor”; 
,,Dezvoltare 
organizațională” 

„Centrul 

de Studii 

și 

Cercetări” 

SRL. 

Braşov 

Locul Braşov Braşov Braşov Bucureşti Braşov Braşov 

 

 

9. Locul de muncă actual 

Universitatea ,,Transilvania” din Braşov; Facultatea de „Sociologie şi 

Comunicare”,  „Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării”. 

10. Vechime la locul de muncă actual:  36 de ani; 

11. Limbi străine cunoscute: franceza, engleza; 

12. Lucrări elaborate şi/ sau publicate: 

 

12.1 Monografii: 

1. ,,Justiţie şi ordine socială”, ,,Justiţie şi coeziune socială”, ed. 

Institutul     European, Iaşi, 2015; 

2. ,,The Suburb or about the Logic of “Neither, Nor“, proiectul 

SUPERBIA în „Noua Galerie” a I.R.C.C.U, a XII-a Expoziţie Internaţională 

de Arhitectură, Veneţia „People Meet in Architecture” ”, ed. Institutul 

Cultural Român, 2010; 

 

12.2  Lucrări publicate în reviste de specialitate: 

1. ,,Jurnal de teren”, ( coautor), ,,Revista de psihologie socială” nr.40(II)/2017; 

2. ,,Corupţia şi urgenţa privatizării”, ,,Economistul”, nr. 19-20, 2015; 

3.  ,,Bucovina - spiritul occidental în spaţiul românesc; o perspectivă 

sociologică”,  ,,Sociologie românească”, vol XIII, nr. 3/2015; 

4. ,,Trauma versus Stress: An East-West Story from the End of the 

18th Century [Traumă versus Stres: o poveste Est-Vest de la finele secolului 

al XVIII-lea]” , Oeconomica no. 2/2014; 

5.  ,,On Change and Human Nature in Alexis de Tocqueville’s “The  

Old  Regime  and  the  Revolution”   –  A  Commentary”;  ,,Bulletin  of     

the 



,,Transilvania” University of Brasov” Series VII, Social Sciences and Law, 

2066-7701, 2066-771X( CD); nr.2-2014; 

6. ,,Alexis de Tocqueville’s ,,Democracy in America”; A Postmodern 

Reading”; ,,Bulletin of the ,,Transilvania” University of Brasov” Series VII, 

Social Sciences and Law, 2066-7701, 2066-771X( CD), Law • Vol. 6 (55) 

No. 2 – 2013; 

7. ,,History and Sociology. A Genealogical Perspective”, ,,Bulletin of 

the ,,Transilvania” University of Brasov”, Series VII: Social Sciences •  Law 

• Vol. 5 (54) No. 2 , 2012; 

8. ,,Caragiale, posibil în orice moment şi la fiecare colţ de stradă”, 

,,Economistul” nr. 29-30 (serie nouă), august, 2012; 

9. ,,Letters from Russia. Russia in 1839” (Marquis de Custine). A 

postmodernist analysis”, ,,Bulletin of the ,,Transilvania” University of 

Brasov”, Series VII, Social Sciences and Law, 2066-7701, 2066-771X( CD), 

Law •  Vol. 4 (53) No.2-2011; 

10.,, A Review of the Institutional Framework for Bear Management in 

high density areas of Romania”” (coautor), ,,International Bear News”, vol. 

19, no. 2, Brookville – USA, ed. International Associaton for Bear Research 

and Management, ( Ulrichs), 2010,; 

11.,,Oraşul medieval transilvan: un exemplu de genealogie a inovaţiei 

şi modernizării sociale”, ,,Revista Calităţii Vieţii” XX,  nr.  1-2, 2009; 

12.,,Analysis of the institutional frame regarding the bear management     

in     Romanian     conditions”,(coautor),      ,,Bulletin     of  the 

,,Transilvania” University of Brasov”, vol 3 ( 52), Series VII: Social Sciences 

and Law; 

13.,,Integrated Monitoring System Environment- Health Components 

and  their  role  in  the  Communication  System”,  (coautor),  ,,Bulletin  of  the 

,,Transilvania” University of Brasov”, seria A, 2007; 

14.,,The Perception of Health Risk Due to Environmental Pollution”: 

(coautor), ,,Bulletin of the ,,Transilvania” University of Brasov”, seria A, 

2007; 

15.,,Communication Channels, Spatial Stereotyping and Urban 

Conflict:  A Cross-Scale  and Spatio-Temporal  Perspective”,  

(couator), ,,Journal of Dispute Resolution”, 2007, issue 1,( Ulrichs); 

16.,,Game theory and modernity”, ,,Bulletin of the ,,Transilvania” 

University of Brasov”, seria A, 2007; 

17. ,,Evaluating Municipal Development in Romania”, ,,The Public 

Manager”, Summer 2006, vol.35, number 2; 

18.,,Corruption and Transition Economics” (coautor) ,,The Georgian 

Academy of Sciences-Economic Series”, volume 9, nr.1-2, 2001 

19. ,,Between   Tradition   and   Post-Modernity”,   ,,Bulletin   of   the 

,,Transilvania” University of Brasov”, vol.3(38), New Series, Series B; 

20. ,,O aplicaţie a analizei vectoriale” , ,,Revista de Statistică”, nr. 

     12/1982; 

 

12.3  Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate 

1. ,,An Exercise of 'Genealogy' –Reactivating minor Knowledge” , 
,,Bulletin of the ,,Transilvania” University of Brasov”, vol 4 ( 53), nr. 1. Series 

VII: Social Sciences and Law, 2011; 

http://www.economistul.ro/arhiva/2012/08/numar-29-30-serie-noua/278


2. ,,Sociology and literature; a postmodern analysis of the 

,,Rascoala”Novel ” ,,Bulletin of „Transylvania” University of Brasov”, vol.2( 

51), Series VII, Socio- Umanistic Sciences, 2009, ; 

3. ,,Sociologie, ideologie şi putere în Vechiul Regim” , ,, Colocviul 

Internaţional de Ştiinţe Sociale-Acum”, Braşov, 2009; 

4. ,,Biblioteca şi lectura”, ,,Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie 

şi Ştiinţa Informării- Biblio”, Braşov, 2009; 

5. ,,Practici medicale-practici sociale; o exemplicare: chestiunea 

avortului;” ,, A XXXIX-a Reuniune naţională de istoria medicinii-, ,, Jurnalul 

Medical Braşovean”, 2008; 

6. „Cititorul şi Vechiul Regim”, ,,Conferinţa Internaţională de 

Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării - Biblio”, Braşov, 2007; 

7.,,Relaţia calitatea mediului-sănătatea publică, o problemă a stilului de 

viaţă” (coautor), Simpozion International Proced, ,,Universitatea ca resursă de 

cercetare valorificată la nivelul comunităţii locale”, Braşov, 2007; 

8. ,,O evaluare a testelor naţionale la nivelul cohortei 2007 în judeţul 

Braşov” (coautor), ,,Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale - Acum”, 

Braşov, 2007; 

9. ,, Administraţia publică locală- teme şi temeri”, ,, Colocviul 

Internaţional de Ştiinţe Sociale - Acum”, Braşov, 2007; 

10. ,, Agenda locală 21, o evaluare” - ,, Pro-Active Partnership in 

Creativity for the Next Generation” al XXXI- lea Congres anual al Academiei 

Romano-Americane de Artă şi Ştiinţă, Braşov , Presse Internationales 

Polytechinique, 2007; 

11. ,,Sociologia apusului de soare- o viziune lockeană asupra 

momentului”,  ,,Colocviul Naţional de Ştiinţe Sociale - Acum”, Braşov, 2006; 

12. ,,Lumea profesorului de limba franceza”( coautor), ,,Colocviul 

Naţional de Ştiinţe Sociale- Acum”,Braşov, 2006; 

13. ,,Ciuma, lepra şi arhetipurile puterii”, ,,Studii juridice”, 2003; 

14. ,, Rezistenţe şi efecte perverse” ( coautor), ,,Simpozion internaţional, 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, - 

Simpec”, 2002; 

15. ,,Intim, privat şi public”, Conferinţă Tempus ,, Models of Education 

in Social Work”, Braşov, 2011; 

 

12.4   Comunicări conferinţe ştiinţifice: 

    1. ,,Sociology and Literature - A Case Study in a Postmodern Reading”, 

International Colloquiumn of Social Sciences and Communication, ACUM 

2017; 

    2. „The Involvment of Public Institutions With Real Estate Fraud in Brașov. A 

Case Study”, International Colloquiumn of Social Sciences and 

Communication, ACUM 2017; 
     3. ,,Discontinuity ans Memory: The Historical Center of Braşov” ( coautor) 

- 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural 

Anthropology, Cluj-Napoca, 2014; 

      4. ,,Quasi Experimental Study regarding Human-Wild Life Interaction in 

The Social Space of Development. An Analysis of Communities Feelings and 

Action toward The Bear (Ursus Arctos Arctos) in Central Carpathian region  

of Romania” (coautor) în ,,Forest and Sustainable Development”, Faculty of 

Silviculture and Forest Engineering, Braşov, 2014; 

       5. ,,Sociology in teaching. A postmodern analysis of Caragiale’s 

comedies”  ,,Society of The twentyfirst Century. Challenges, Trends, and 

Perspectives”, Societatea Sociologilor din România, Iaşi, 2014; 

6. ,,Oraşul memorabil-Un discurs postmodern despre Braşovul medieval”, 



(coautor), International Symposion, Architecture, Restoration, and Archeology 

(ARA), Bucureşti, 2014 

7. ,,Conjecturi sociologice în comediile lui Caragiale”, ,,Beyond 

Globalization- The 2–th Conference of Romanian Sociological Society, 

Bucureşti, 2012; 

 8. ,,Ursul, statul şi societatea-o perspectivă sociologică asupra unei 

problematici din sfera conservării naturii”, ,,Sociologii şi societăţi emergente”, 

Conferinţa anuală a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă socială, Universitatea 

din Bucureşti, 2011; 

9. ,,Frontiera organizaţiei - un studiu de caz realizat în administraţia 

publică” (coautor), Conferinţa Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al 

Academiei Române: ,,Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor 

crizei”, Bucureşti, 2011; 

10. ,,Mental Maps and Life Histories: Narrative, Memories and Space” 

(coautor),  ,,4th International Mental Map Conference”,Timişoara, 2011; 

11. ,,Ursul şi puterile statului” (coautor), Conferinţa Institutului de 

Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române: ,,România după 20 de ani: 

schimbări şi probleme sociale.Calitatea vieţii încotro?”, Bucureşti, 2010; 

12. ,,Mize sociologice în ,,Constituţia libertăţii” (Friedrich August von 

Hayek) ,,Colocviul Naţional de Ştiinţe Sociale ACUM”, Braşov, 2010; 

13. „Un exerciţiu de diagnoză organizaţională”, Conferinţa anuală a 

Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Lucian 

Blaga”, Sibiu, 2010; 

14.„Orasul medieval transilvan: un exemplu de  genealogie a inovatiei   si 

modernizării sociale", Conferinţa Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al 

Academiei Române: ,,Inovaţia socială, factor al dezvoltării social- economice", 

Bucureşti, 2008; 

15. ,,Harta numărului 1”, Conferinţa Institutului de Cercetare a Calităţii 

Vieţii al Academiei Române, ,,Publicistica sociologică românească din 1944 

până în prezent”, Bucureşti, 2008; 

16. ,,Agenda locala 21- un succes amânat”-al 30- lea Congres anual al 

Academiei Romano-Americane de Artă şi Ştiinţă, Chişinău, 2005; 

17. ,,Corruption and Axiology in Transitions Economies” (coautor)- 

International Atlantic Economic Conference”, Paris, 2002 ; 

18. ,,The role of Business Ethics in Transition Economies: The case of 

corruption - paper presented at The 7th Austrian Scholar Conference, Auburn, 

Austria, 2001; 

19. ,,Tema  dublei  raţionalităţi – un  demers  în  teoria  conflictului ”, 

,,Simpec'2000” - lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice” , vol.I,    

Braşov, 2000; 

20.,, Privatizare, motivare şi conflict: o explicaţie prin teoria jocurilor 

într-un studiu de caz”, Primul Congres Naţional de ,,Sociologie şi Asistenţă 

Socială”, Bucureşti, 2000,; 

21. Utilizarea ameninţării în negociere”, ,,Simpec '98- lucrările 

Simpozionului de Ştiinţe Economice”  vol .II,  Braşov, 1998; 

22. ,,Paradoxurile teoriei dezvoltării social- economice la Ştefan Zeletin” 

(coautor), ,, Simpec '98 - lucrările Simpozionului de Ştiinţe  Economice” 

vol .II,  Braşov, 1998; 

23. ,,The foreigner and the cultural environment”, ,,Le Premier Congres 

International des IAE roumains”, Craiova, 1997; 

24.,,Evaluarea unui  program de dezvoltare a societăţii   civile”,Sesiunea 

,,Centenarul Sociologiei româneşti” ,  Universitatea ,,Al. I.  Cuza”, Iaşi, 1997; 



25. ,,Dezvoltarea locală - câteva probleme”; ,,Simpec'96-lucrările 

Simpozionului de Ştiinţe Economice”  vol.II,  1996, Braşov; 

26,,,Postmodernism şi teoria organizaţiei”; Simpec'96-lucrările 

Simpozionului de Ştiinţe Economice”  vol.II,  1996, Braşov; 

      27. ,,Paradisul amânat –un exerciţiu de teoria atribuirii”, Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice a Universităţii din Oradea, 1994; 

28. ,,Max Weber şi teoria organizaţiei”, Sesiunea ,,Religion-Civilization- 

Modernity- 30 years from the birth of Max Weber”, Universitatea „Babeş 

Bolyai”, Cluj-Napoca,1994; 

29. ,,Unele probleme ale motivaţiei şi satisfacţiei în muncă la studenţii 

seralişti”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a ,,Centrului de cercetări pentru 

problemele tineretului”, Sinaia,  filiala Prahova, 1987; 

       30. ,,Program de calcul în analiza vectorială a indicatorului personal- 

muncitor  pe  judeţe,  în  perioada  1950-1985”  (coautor),  Sesiunea  anuală  a 

,,Centrului de Sociologie” al Universităţii din Bucureşti, 1987; 

       31.,,Indicatori în studierea dinamicii forţei de muncă: necesitatea unei 

abordări sistemice”(coautor); Sesiunea anuală a ,,Centrului de Sociologie” al 

Universităţii din Bucureşti, 1986; 

       32. ,,Un model de analiză a performanţelor şcolare ale 

studenţilor;probleme  metodologice”,  Sesiunea  de  comunicări  ştiinţifice     a 

,,Centrului de cercetări pentru problemele tineretului”, filiala Braşov, 1985; 

       33.,,Unele probleme sociodemografice legate de dezvoltarea municipiului   

Braşov   în   perspectiva   anului   2000”   (coautor),     Sesiunea 

,,Dezvoltarea economico-socială a României în profil teritorial”, Universitatea 

,,Al.I. Cuza”, Iași,1984; 

       34.,,Proiecţii demografice privind populaţia municipiului Braşov în anul 

1990”(coautor), Sesiunea “Dezvoltarea economico-socială a României în 

profil teritorial”, Universitatea ,,Al.I. Cuza”, Iași, 1984; 

 

12.5  Eseuri -reviste de cultură 

1. ,,Lumea lui ,,ca şi cum" într-,,O noapte furtunoasă”,Vatra, nr.11-12/14;

         2.       2. ,,Caragiale. O citire postmodernă”, Vatra nr.12/2012; 

3. ,,Literatura ca salvare: ,,Moartea lui Ivan Ilici”; o interpretare 

Deleuze-Foucault”, Astra, nr.15, aprilie 2008; 

4. ,,Elita, ,,celălalt om” şi sănătatea- o abordare postmodernă”, Astra, 

nr.14, martie 2008; 

5. ,,Faptul social şi guvernarea- un exerciţiu de genealogie într-o citire 

Deleuze-Foucault”, Astra, nr.13, februarie 2008; 

6. ,,Subculturile spaţiului urban; o ipoteză", Astra, nr.13, decembrie 

2007; 

7. ,,Demetropolizarea culturii în şase ipostaze”, Astra, nr.11, octombrie, 

2007; 

8. ,,Un exercitiu de arheologie a guvernării", Astra, nr.10, septembrie, 

2007; 

9. ,,Radiografia unei identități pierdute", Astra, nr.6, mai, 2007; 

10. ,,Oraşul în analize de text sau despre noi şi ceilalţi”, ,,Interval”, 

nr.20 - 21 ( 28-29)/ 2003; 

11. ,,Oraşul şi elitele sale”, ,,Interval” nr.17-18/2002; 

12. ,,Modernizarea oraşului”, ,,Interval” nr. 14-15- (22-23)/2001; 



13. ,,Despre spiritul antreprenorial”, ,,Interval” nr.13 (21)/2001; 

14. ,,Repere ale unei mitologii”, ,,Interval” nr.12 (20)/2001; 

15. ,,Societatea civilă şi dezmorţirea facultăţilor critice” ,,Astra” nr.3     

(18)/2000; 

16. ,,Comunitatea ca parte şi întreg”;,, Astra”  nr.2 (17)/ 2000; 

17. ,,Teatrul şi spaţiul urban”, ,,Interval” nr.11(19)/2000; 

18. Metafizica analizei politice sau despre revoluţie ca muncă 

patriotică”, ,,Interval” nr.9 (17)/1999; 

19. Statul de drept şi noua burghezie”, ,,Interval” nr.7 (15)/1999; 

20. ,,Despre încredere şi alte lucruri”, ,,Interval” nr.5-6 ( 13-14)/ 1998; 

21. ,,Apusul dominaţiei  adultului”, ,,Interval” nr.4 (12)/1998; 

22. ,,Cele două lumi” , ,,Interval”, nr.3 (11)/1998; 

23. ,,Între vinovăţie şi ruşine”,  ,,Interval” nr.2 (10)/1997; 

24. ,,O întrebare capcană”, ,,Vatra” nr.6/1996; 

25. ,,O gândire critică - Lucreţiu Pătrăşcanu”, ,,Astra”, nr.12/1987; 

 

12.6 Eseuri- platforma on-line a ICCV http://romaniasociala.ro/, ,,România 

deleuziană în fragmente”: 

1. fragmentul XXII: despre viața ca adult. Amintiri din secolul XX(I); 

2. fragmentul XXI: despre tinerețe. Amintiri din secolul XX(I);  

3. fragmentul XX: despre adolescență. Amintiri din secolul XX (1);  

4. fragmentul XIX: despre o tulburătoare carte de poezie ,, Antologia 

orășelului ,,Spoon River” ( Edgar Lee Master); 

5. fragmentul XVIII: despre copilărie. Amintiri din secolul XX(I); 

6. fragmentul XVI: despre moartea unei filosoafe de ,, o umanitate 

excepțională”; 

7. fragmentul XVI: despre „ Moartea lui Ivan Ilici” (Tolstoi); 

8. fragmentul XV: despre privire; 

9. fragmentul XIV: despre ,,dilema prizonierului”, varianta autohtonă; 

10. fragmentul XIII: despre prietenie; 

11. fragmentul XII: despre comediile lui Caragiale. Lumea lui ,,ca şi cum”; 

12. fragmentul XI: însemnări sociologice despre mişcare  şi alte mici lucruri 

legate de ea; 

13. fragmentul X: despre dar;  

14. fragmentul IX: despre păsări şi animale domestice; 

15. fragmentul VIII: despre traumă şi dominaţie; 

16. fragmentul VII: despre sinucidere ca neputinţă de a duce viaţa mai 

departe; 

17. fragmentul V: despre grijă și suferință; 

18. fragmentul V: despre școli de gândire; 

19. fragmentul IV: despre drama romă (III); 

20. fragmentul III: despre drama romă (II); 

21. fragmentul II: despre drama romă (I); 

22. fragmentul numărul 1; 

 

12.7 Cărţi publicate: 

           1. ,,Oameni prin vremuri. Bucovineni în secolul XX”, (coautor), ed. 

Universității ,,Transilvania” din Brașov, 2015, vol. I, II; 920 pagini; 

                 2. ,,Teoria conflictului-Studii”,  ed. Informarket, 2002, 348 pagini; 

        3. ,,Vieţi paralele în secolul XX- Istorie orală şi memorie recentă în 

Ţara Bârsei”, (coautor), ed. Phoenix, 2002, 298 pagini; 

 

       12.8 Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică 

 Programul/Proiectul Funcţia Perioada: 

http://romaniasociala.ro/
http://romaniasociala.ro/2017/06/05/romania-deleuziana-fragmentul-xv-despre-privire/


1 Life EX-TRA ,,Imbunătăţirea condiţiilor privind 

conservarea carnivorelor mari - transferul celor mai bune 

practici” 

membru 

echipa 

2009-2014 

2 Program operaţional de dezvoltare a capacităţii 
administrative: ,,Strategia de dezvoltare a judeţului 
Braşov-orizont de timp 2013-2020-2030”- ADDJBV ( 
Agenţia de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov) 

expert 2009- 
2010 

3 PNII- program 4-parteneriate in domenii prioritare, 

direcţia de cercetare 3 ,,mediu” ,,Sistem suport tehnico- 

decizional pentru managementul durabil al apei”- 

STEDIWAT ( proiect nr. 125/ 2008), coordonator 

Universitatea-Politehnica ,,Gheorghe Asachi” Iaşi; 

membru 

echipa 

2008-2011 

4 PNII program 4-parteneriate in domenii prioritare, 

direcţia de cercetare ,,Strategii manageriale de dezvoltare 

a motivatiei în muncă la angajaţii din sectorul de transport 

public urban", ( proiect nr. 3794 ) coordonator SC 

INCERTRANS SA, 

partener 

coordonator 

2008-2011 

5 Project international GRUNDWIG,, ,,Life  Long 

Learning- Information and Cultural Opportunities for Old 

People” 

membru 

echipa 

2007-2009 

6 CNCSIS tip A ,, Eco-conceptie si eco-tehnologie pentru 

mobilier şi alte produse realizate prin  modelarea, 

simularea  şi structurarea  unui  nou  material  obţinut  din 

membru 

echipa 

2006-2008 



 resurse naturale secundare”.   

7 Socrates Erasmus, proiect de dezvoltare curriculara (CD) 

cu titlul ,,MASS - Management and Security Assessment for 

Sustainable Environment"; -locaţia : University of Milano, 

University of Bologna, Italia; 

membru 

echipa 

2005 - 

2007 

8 CEEX, proiect cercetare ,,Sistem integrat de monitorizare 

şi răspuns Mediu – Sănătate e&h” 

membru 

echipa 

2005- 

2007 

9 CNCSIS tip A „Profesia şi ocupaţiile de sociolog” membru 

echipă 

2005- 

2006 

10 “LEONARDO    DA       VINCI”-PROGRAMME    -Pilot 
Project RO/02/B/F/PP 141053 WBT WORLD-Building A 

Web-Based Trainers’ Wide Open Resource For Learning 

And Development; 

membru 

echipă 

2004- 

2006 

11 ,,Studiu cu privire la integritatea şi transparenţa în 

activitatea administraţiei publice locale braşovene” 

Asociaţia Pro Democraţia club Braşov; contract1655/ 

26.10.2006; 

coordonator 2006 

12 Proiect Phare 2001, ,,Centru Pilot-Asistenţi sociali 

Zonali”; contract nr.20/2005,, Familii cu copii în situaţie de 

risc în zona Craiter-Triaj”,beneficiar Primăria Braşov; 

coordonator 2005 

13 Proiect PNUD ,,Agenda locala 21 Planul local de 

dezvoltare durabilă a municipiului Braşov”; beneficiar 

Primăria Braşov 

coordonator 

grup lucru 

experţi 

2004 - 
2005 

14 Phare, project ,,Dezvoltarea resurselor umane în 

învăţământul profesional” în cadrul Programului de 

Coeziune Economică şi Socială-Phare 2000; implementat 

de ,,Asociaţia de Studii Economice şi Sociale” Braşov; 

coordonator 2003- 
2004 

15 Phare, proiect ,,Pachete de instruire pentru managerii de 

IMM-uri”; contract: 2226 / 25.11.2002 (linie bugetara: RO 

007.02.01.01 - schema de alocare Dezvoltarea resurselor 

umane în contextul restructurării industriale); beneficiar 

Centrul de Studii şi Cercetări; 

coordonator 2003 - 

2004 

16 Phare-Ricop, componenta 3: ,,Măsuri active de combatere 

a şomajului” a proiectului “Centrul de mediere a forţei de 

muncă, formare profesională şi promovare a afacerilor"; nr 

contract: 9904.03.1.5.2549 / 31.05.2002; beneficiar Centrul 

de Studii şi Cercetări; 

coordonator 2002 - 
2003 

17 Phare, proiect ,,Revista română de Administraţie Publică 

Locală” - Ro-9706- 2001- Fondul de Modernizare a 

Administraţiei Publice Locale”; beneficiar Fundaţia TEX 

coordonator 2001 

18 Proiect de cercetare ştiinţifică ,,Optimizarea activităţii 

administraţiei publice locale”, contract 5005/1993; 

beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale; 

coordonator 1993 - 
1994 

 

13.Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice 

,,Asociaţia Română de Sociologie”; 

,,Societatea Sociologilor din România”; 
14. Alte competențe ( coordonare specializări, discipline, laboratoare) 

15. Alte mențiuni: 



15.1  Participări la activităţi didactice în universităţi din ţară şi străinătate: Program 

Socrates Erasmus, proiect de dezvoltare curriculara (CD) “MASS - Management and 

Security Assessment for Sustainable Environment” iulie 2005 - 30 sept 2007; 

 

15.2 Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri, etc.); 

a. Management de proiect 

1. ,,Știința occidentală și filosofia buddhistă; dialog și puncte comune”; conferință 

publică susținută de Lama Gonsar Tulku Ripoche, Aula Universității; 24.04.2017; 

2. ,,Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM-2011” , ,, Spaţiul public şi 

actorii săi”, Facultatea de Sociologie şi Comunicare,    Universitatea 

,,Transilvania” din Braşov; 

3. ,,Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM-2010”, „Teritorii şi hărţi de 

cunoaştere”, Facultatea de Sociologie şi Comunicare, Universitatea 

,,Transilvania” din Braşov; 

4. ,,Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale-ACUM-2009”, Facultatea de Sociologie 

şi Comunicare, Universitatea ,,Transilvania” din Braşov; 

5. Conferinţă publică: ,,Management: Probleme ale managementului sanitar” 

invitat: Phillipe Dellay ( Haute Ecole Commerciale- Lausanne),1997; 

6. Seminar ştiinţific: ,,Finanţe: Introducerea întreprinderilor  la bursă”, invitat: 

Simon Parienté (Université Toulouse II),1996; 

7. conferinţă publică: ,,Management: Perspective în gestiunea economică a 

întreprinderii”, invitat: Alexander Bergman ( Haute Ecole Commerciale-

Lausanne),1996; 

8. Seminar ştiinţific: ,,Finanţe: Modele de evaluare a activelor”,invitat: Simon 

Parienté (Université Toulouse II), 1995; 

 

b. Coordonator  parteneriat de cercetare interuniversitară 

1. între Universitatea ,,Transilvania” din Braşov si Purdue University (SUA)-

proiectul ,,Hărţi cognitive ale oraşului”, 2004-2006; 

2. parteneriat de cercetare ştiinţifică-Facultatea de Drept şi Sociologie - Fundaţia 

,,Aspera” : ,,Bucovina şi bucovineni în secolul XX”; (2003/2004-2004/2005); 

3. parteneriat de cercetare științifică interuniversitară între Universitatea 

,,Transilvania” din Braşov si Indiana University (S.U.A.) pe proiectele: ,,Istorie şi 

memorie orală în Ţara Bârsei” şi “Cartea în Vechiul Regim”, 2002-2003; 

c.  Coiniţiator al înfiinţării învăţământului sociologic la Universitatea 

,,Transilvania” din Braşov, 1992; 

d. Coordonator program Master, ,,Politici publice-Politici sociale” Facultatea de 

Sociologie şi Comunicare, Universitatea ,,Transilvania” din  Braşov, 2005-2008; 

d. Expert-evaluator al Fundaţiei German-Marshall Fund,,,Programul ,,Dialog” de 

dezvoltare a societăţii civile” al Asociaţiei Pro-Democraţia,1997; 

 

16. Premii și distincții: 

Premiul ,,Dimitrie Gusti” al Academiei Române (2015); 

 

17. Experienţa managerială: 
 

revista 

studenților 

braşoveni 

(„SCB”) 

IRSOP ,,Canal P+ 

(TV)” 

,,Revista 

română de 

administraţie 

publică 

locală”; 

,,Agenda locală 

21”; 

proiect PNUD, 

,,Institutul de 

Administrare a 

Intreprinderilor”, 

Universitatea 

,,Transilvania” din 

Braşov; 

„Centrul de Studii şi 

Cercetari” SRL. 

Brasov; 

 

 



redactor-

şef 

adjunct 

coordonator 

–zonă  

director de 

programe/ 

şef   

department 

cultură 

consultant coordonator – 

grupul de lucru 

experţi – 

cultură, 

educaţie, 

sănătate, 

învăţământ 

director executiv manager 

general 

1984-

1989 

1990-1993 1992-1995 2002-2003 2005 1994- 

2005 

2000-2007 

  30 sondaje de 

opinie; 

 2 exit-poluri 

( 1990, 1992);  

 60 de 

emisiuni (45 

minute 

emisiunea) pe 

probleme 

social- 

comunitare; 

 80 de 

emisiuni (60 

de minute 

emisiunea) pe 

probleme 

culturale; 

 20 

documentare 
de istorie 

locală; 

 20 filme 
scurt metraj, 

artă 

contemporană 

; 

 film 

experimental 

prezentat 

la,,Contempor 

ary Art 

exhibition” 

(coautor), 2-6 

nov. 1994; 

 film scurt 

metraj, 

ceramica 

Jakabos 

Olsefsky 

Imola; Duna 

TV, 1994; 

  -15 cursuri 

postuniversitare 

în domeniul 

management- 

marketing; 

-12 cursuri 

postuniversitare, 

managementul 

instituţiilor 

publice; 

-4 cursuri 

postuniversitare 

în ,, Dreptul 

afacerilor”, 

-2 cursuri de 

postuniversita

re ,,Tehnici 

comerciale şi 

de vânzări”; 

 

-peste 1000 

absolvenţi;  

-cifra de 

afaceri: 

250.000- 

300.000$; 

-12 sondaje de 
opinie; 

-8 focus group; 

- 5 studii de 

piaţă, planuri de 
afaceri, 
management de 

campanie electorală; 

-2 studii analiză 

conţinut –ziare 

locale; 

-studii de evaluare 

şi dezvoltare a 

resurselor umane în 

companii private; 

-1 strategie de 

dezvoltare durabilă 

a unei comune; 

-3 studii de 

diagnoză 

organizaţională; 

-locul 2 (judeţul 

Braşov, locul 4 

(naţional) -2002; 

clasament firme 

consultanţă în 

afaceri 

 

  

18. Dezbateri publice: 

1. ,,Idiotul ”(F.M. Dostoievski) – librăria Okian 8.04.2017; 

2. ,,Călăuza” (regia A.Tarkovski) - librăria Okian, 26.11.2010; 

 

19. Expoziţii publice: 

             1. Expoziție de sociologie vizuală ,,Dincolo de gard”, Parcul ,,Titulescu”, octombrie   2017, 

Brașov ( în colaborare);  

             2. Expoziţia de sociologie vizuală: ,, Dincolo de gard” , scuarul Facultăţii de Silvicultură-

Poarta Ecaterina,  aprilie-mai, 2014, Braşov; 



 

20. Conferinţe publice: 

1.„Orașul medieval – o lectură postmodernă”, Simpozion, ,,Bresle și meșteșuguri din 

provinciile românești”, Castelul Corvinilor, Hunedoara, 1.04.2017; 

2. ,, Despre încredere şi alte mici lucruri” – Colegiul Naţional ,, Andrei Şaguna”, Braşov, 

2013; 

3. ,, Oraşul memorabil - Braşovul medieval într-o aplicaţie de sociologie vizuală”- 

proiectul ;,Oraşul memorabil”, realizat de Ordinul Arhitecţilor, filiala Braşov, Covasna, 

Harghita, 2013; 

4. ,, Caragiale. O citire postmodernă”, Şcoala  doctorală a Facultăţii  de Litere, 

Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, 2012; 

5. ,,Conjecturi sociologice în literatură. O analiză postmodernă a romanului ,,Răscoala” de 

Liviu Rebreanu”, Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere, Universitatea ,,Transilvania” din 

Braşov, 2012; 

6. ,, Ursul, statul şi societatea sau despre relaţia dintre scriere şi dezvoltare durabilă”,  

Şcoala  doctorală  a Facultăţii  de  Litere, Universitatea,,Transilvania” din Braşov, 2012; 

7. ,,Ursul, statul şi societatea”, ,, Forumul Administraţiei Publice locale”, ediţia a IV-a, 

Bucureşti, 2011,; 

8. ,,Relaţia sociologie-urbanism;o perspectivă postmodernă”,,,Forumul Economic în 

Construcţii - Construct Week”, Braşov, 2008; 

9. ,,Teoria jocurilor şi raţionalitatea socială”, ,,Centrul de studii ale modernităţii”, Braşov, 

2002; 

 
 

Data: 31.03.2018 
 

Semnătura 

conf.dr. Ştefan Ungurean 

 

 

 


