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Informaţii personale  

Nume / Prenume Burcea V. Marin 

Adresă Bucureşti, Str. G-ral Candiano Popescu nr. 63C, et.2, Ap. 11, sector 
4 

Telefon 0724936835 

Fax  

E-mail burcea.marin@gmail.com  

Naţionalitate Română  

Data naşterii 24.01.1967 

Sex Bărbătesc 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională Conferenţiar univ. dr 

Perioada 2013 1 octombrie - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Titular de disciplină: Metodologia cercetării ştiinţifice; Dezvoltare 
comunitară; Metode şi tehnici de cercetare; Sociologie 
Organizaţională 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  Educaţie. Cercetare ştiinţifica. 

  

Perioada 1 mai 2009 – 30 septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Titular de disciplină: Metodologia şi metodica cercetării ştiinţifice; 
Demografie; Programe europene; Dezvoltare comunitară; Metode şi 
tehnici de cercetare; Sociologie Organizaţională 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, 
sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  Educaţie. Cercetare ştiinţifica. 

Perioada Martie 1999- aprilie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonator al următoarelor studii pentru beneficiari străini, cu 
valoare de peste 50000 lei realizate, în cadrul Centrul de 
Sociologie Urbană şi Regională: 

- Parliamentary Assessment, finanţat de International Republican 
Institute, Suite 700 1225 Eye St. NW Washington, DC, USA a 
avut o valoare de 22768 USD (fără TVA) şi s-a derulat  în 
perioada februarie-aprilie 2006. Studiul de teren a inclus 
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interviuri pe bază de chestionar cu 194 parlamentari şi 310 
funcţionari parlamentari români. Studiul a condus la o mai bună 
înţelegere a relaţiilor dintre România şi SUA; 
 

- The Influence of Media on Electoral Behavior a fost finanţat de 
Internews Europe 14 Cite Griset, Paris, France a avut o valoare 
de 17000 EURO s-a derulat în perioada august - octombrie 
2007. Studiul a cuprins o investigaţie naţională pe 2000 subiecţi 
din mediile urban şi rural contribuind la identificarea căilor de 
influenţare a comportamentelor electorale prin intermediul mass-
media din România; 
 

- Elite Survey in Romania , finanţat de US Department of State 
office  of Research, R/EU 301 4th Street SW, Room 366  
Washington DC 20547 a avut o valoare de 27600 USD şi s-a 
desfăşurat în perioada decembrie 2003 – ianuarie 2004. Studiul a 
cuprins un sondaj amplu pe 700 subiecţi din cadrul diferitelor 
segmente conducătoare din România, contribuind la înţelegerea 
diferitelor comportamente ale elitei româneşti. 
 

Studii coordonate pentru beneficiari români, cu valoare peste 50000 
lei, în cadrul CURS: 
 
- Dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială în întreprinderile 
româneşti, în context european, finanţat de Institutul de Fizica Atomică, 
077125, Măgurele – Bucureşti, Strada Atomiştilor nr. 407, P.O.Box- 
MG3, Programul de Excelenţă CEEX CEx-05-D8-59/10.10.2005 şi s-a 
desfăşurat în perioada octombrie 2005- octombrie 2008; a avut o 
valoare, pentru CURS, de 90000 lei. Studiul a cuprins investigarea RSC 
în cadrul agenţilor economici;  
 
- Cercetare cantitativă şi calitativă privind avantajele utilizării 
FNGCIMM, finanţat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Calea Victoriei Nr. 155 Bl. D1 
tronson 5, Etaj 6 Sector 1, a avut o valoare de 16200 EURO şi s-a 
desfăşurat în perioada decembrie 2005-februarie 2006. Studiul a 
investigat 1000 agenţi economici. Cercetarea a contribuit la identificarea 
celor mai bune metode de dezvoltare a activităţii FNGCIMM şi 
dezvoltarea mediului de afaceri românesc. 
 
- “Urmărirea unui eşantion de angajatori care au încadrat în muncă 
şomeri participanţi la programele de măsuri active” a fost finanţat 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Str. Povernei 6-8, Sector 1, Bucuresti, a a vut o 
valoare de 19664 USD şi s-a desfăşurat în perioada ianuarie-februarie 
2006. Studiul a cuprins un sondaj pe  1500 respondenţi. 
 

- Sondaj de opinie reprezentativ la nivel de regiune, finanţat de 
ROMERICA INTERNATIONAL, Str. Cuza Vodă Nr. 132 Bl. 1 Sc. 2 
Ap. 25 Sector 4 Bucureşti, a avut o finanţare de 18000 EURO şi s-a 
desfăşurat în perioada aprilie 2007. 
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 Coautor la studii precum: 
-  
- Monitorizarea impactului social al închiderii minelor şi a măsurilor de 
atenuare socială”(2001, 2002, 2003, 2004). Studiul face parte dintr-un 
programul complex finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. 
Beneficiarul direct este A.N.D.P.R.Z.M.- agenţia creată de Guvernul 
României  pentru gestionarea problemelor sociale din zonele miniere 
după disponibilizările din toamna anului 1997. Poziţia în cadrul 
proiectului: expert piaţa muncii. Studiul s-a realizat de o echipă 
internaţională formată din cercetători englezi, austrieci şi români. 
Contribuţia personală la acest proiect  este diversă:  
1.stabilirea indicatori  pentru delimitarea localităţilor miniere afectate de 
restructurarea minieră; 
 2.formularea de instrumente de cercetare  pentru monitorizarea 
impactului social şi evaluarea unor programe derulate în zonă de Banca 
Mondială şi Guvernul României; 
3. training cu personalul Agenţiei pe aspecte de indicatori şi indici de 
monitorizare a implementării de programe socială; 
 4. recomandări privind îmbunătăţirea activităţii proprii desfăşurată în 
cadrul Agenţiei, privind programele derulate. Închiderea minelor, 
refacerea mediului si regenerare socio-economica) 
 
- Raportul naţional al dezvoltării umane din România 2003 – 2005. 
Guvernare locală şi dezvoltare umană”(2005). Studiul s-a constituit într-o 
radiografie a fenomenelor şi problemelor din administraţia locală, 
formulând o serie de concluzii şi recomandări pentru  elaborarea unui 
ghid al guvernării locale, descentralizării şi dezvoltării umane în 
România.  
 
- Percepţii si atitudini fata de fenomenul de discriminare, 2005, CNCD. 
Studiul publicat pe site-ul CNCD  a condus la proiectarea unor programe 
pentru combaterea atitudinilor de discriminare fata de diferite segmente 
supuse fenomenelor de discriminare; 
 
- Cercetare monografica a ocupaţiilor semnificative fiecărei ramuri 
economice: Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de munca in perspectiva 
anului 2010, 2006, MMSSF – INCSMPS,. Contribuţia personala in 
proiect a fost de realizare si redactare a următoarelor monografii 
profesionale: Specialist relaţii publice, Sef serviciu marketing, Lider 
sindical, Cercetător economist in gestiune economica, Corespondent de 
presa. 
 
- Stiluri de viata in România contemporana: Munca, Sănătate, Familie, 
Religie, Mediu, Identitate Naţionala, 2005, Editura INTACT. Studiile au 
fost publicate in suplimentul de luni al ziarului „Jurnalul Naţional”  si 
supuse dezbaterii publice prin „Serile Capsa” organizate de  Editura 
INTACT. Studiile au constituit o radiografie a societăţii româneşti a 
anului 2005, a modului in care românii îşi reprezintă principalele  teme 
publice; 
 
- Cercetare privind comportamentul de consum de programe 
audiovizuale al elevilor pe grupele de vârsta 7-10 ani,  11-14 ani si 15-18 
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ani, 2005, CNA.  
 
- Studiile au condus la formularea unor reglementari CNA pentru 
programele TV. 
- 2007. Studiul face parte dintr-un programul complex finanţat de Banca 
Mondială şi Guvernul României. Beneficiarul direct este 
A.N.D.P.R.Z.M.- agenţia creată de Guvernul României  pentru 
gestionarea problemelor sociale din zonele miniere după disponibilizările 
din toamna anului 1997. Studiul se realizează de o echipă internaţională 
formată din cercetători englezi, austrieci şi români. Contribuţia personală 
la acest proiect  este diversă: 
1. elaborarea raport metodologic de evaluarea programelor derulate de 
ANDZM. Acest Raport Metodologic prezintă recomandările pentru 
AZM de evaluare a impactului pentru fazele baseline, medie şi finală a 
proiectului general de regenerare Socio-economică şi a următoarele sub-
componente: (Schema de stimulente pentru angajare şi instruire (ETIS), 
Centre de Afaceri şi sprijin pentru întreprinzători (Centre de Afaceri), 
Schema de micro-credite, Schema de granturi mici (SGM), Creşterea 
capacităţii comunitare (CCC), Programul de Infrastructură Municipală. 
Acest raport furnizează AZM un cadru metodologic pentru a evalua 
impactul programelor AZM desfăşurate în zonele miniere axându-se pe 
output-uri, outcom-uri şi impact. 
2.formularea metodelor si instrumente de cercetare pentru evaluarea  
unor programe derulate în zonă de Banca Mondială şi Guvernul 
României; 
3. training cu personalul Agenţiei pe aspecte de indicatori şi indici de 
evaluare a programelor derulate; 
4. recomandări privind îmbunătăţirea activităţii proprii desfăşurată în 
cadrul Agenţiei, privind programele derulate.; 
5 . elaborarea de indicatori si indici pentru evaluarea 
performantei/impactului programelor derulate 
6. evaluarea stadiului si eficacităţii programelor: Centre de Afaceri şi 
sprijin pentru întreprinzători (Centre de Afaceri), Schema de micro-
credite, Schema de granturi mici (SGM), 
7. Studii de caz best practice  si learn leason pentru Centrele de Afaceri 
ANDZM si cea mai eficienta comunitate aplicantă la Schema de micro-
credite; 
 
- Analiza nevoilor de informare si capacităţii bibliotecilor publice de a 
susţine Centre de Internet, 2008,  beneficar IREX si Fundatia Bil Gates. 
Studiul a condus la studierea nevoilor de informare ale populaţie de peste 
15 ani precum si exploarea nevoilor si necesarului de informare prin 
internet ale comunităţilor din România. 
 
- Metodologie pentru identificarea întinderii şi structurii zonelor 
metropolitane în România precum si pentru consultarea factorilor 
relevanţi privind asocierea metropolitană, 2008-2009, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei .Studiul a realizat o metodologie şi se 
constitue ca o fundamentare pentru un proiect de lege privind organizarea 
şi funcţionarea zonelor metropolitare; 
 
- Afirmarea identităţii şi integrarea socio-culturală ale emigranţilor 
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conaţionali pentru munca în zonele metropolitane din Spania şi Italia, 
2008, Biblioteca Metropolitana Bucureşti. Rezultatele cercetării  - 
studiile de caz pe comunităţile româneşti din jurul Madridului si a Romei 
-  s-au constituit in fundament pentru proiectarea unor biblioteci si centre 
culturale suport pentru ale emigranţilor conaţionali pentru munca în 
zonele metropolitane din Spania şi Italia; 
 
-Integrarea economică şi socio-culturală a imigranţilor pentru muncă în 
România, în special a comunităţilor orientale. Studiu de caz: oraşul 
Bucureşti, 2008, Biblioteca Metropolitană Bucureşti – studiul a condus la 
identificare principalelor probleme întâmpinate de comunităţile orientale  
în eforturile de integrare economică şi socio-culturală  în societatea 
românească; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională  CURS SA 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Cercetare ştiinţifica 

Perioada septembrie 1993 - februarie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coautor la „Atlasul Social al României” (1994,1995, 1996, 1997, 
1998) - lucrare de referinţă în domeniul cercetării sociologice din 
perioada postcomunistă; 
Coordonator al proiectelor de cercetare: 
- Instituţii şi servicii culturale (1995-1997); Lucrarea a condus la 
realizarea unor proiecte pentru reaşezarea activităţii culturale din 
Instituţiile culturale aflate în subordinea Ministerului Culturii; 
- Restructurare urbană. Calea Plevnei - studiu sociologic (1995). 
Rezultatele cercetării au permis reconfigurarea zonei şi construirea 
unui ansamblu de locuinţe lângă Primăria Sectorului 6; 
- Evaluarea impactului socio-economic al restructurării/lichidarea 
întreprinderilor. Studiu de caz în oraşul Vulcan (1998-1999); 
Rezultatele cercetării au condus la realizarea unor proiecte pentru 
reconversia profesională a minerilor disponibilizaţi; 
- Identitatea naţională şi percepţia relaţiilor interetnice” (1997, 
1998, 1999). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

IPCT – Centrul de Sociologie Urbană şi Regională 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Cercetare ştiinţifica 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Sociologie-Psihologie-Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti- Facultatea de Sociologie, Psihologie şi 
Asistenţă Socială 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

B.Sc. 
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Perioada 1995- 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor in Sociologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Sociologie – Politologie – Economie  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie, Psihologie 
şi Asistenţă Socială 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

Ph. D. 

Perioada 2010-2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Bursier cercetare postdoctorală în cadrul proiectului “Ştiinţe socio-
umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi 
burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane 
şi politice ID: POSDRU/89/1.5/S/622 cu titlul : “Administraţie 
publică şi antreprenoriat în dezvoltare regională” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Antreprenoriat, Administraţie publică, dezvoltare regională 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

Post Ph. D. 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Expert moderare cercetare calitativă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Şef Reţea de operatori cercetare teren, instruire, organizare şi 
coordonare reţea operatori; 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Expert grup de lucru: Amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat 
din cadrul Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 3 – Planificare 
Teritorială, Ministerul Dezvoltării Regionale , Locuinţei şi 
Turismului conform deciziei 73329/04.11.2009 a Secretarului de 
stat al MDRL 
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Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire  Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba engleză Bine Bine Bine Bine bine bine Bine 

limba franceză bine bine Bine Bine bine bine satisfăctor 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine 

Permis(e) de conducere -  

  

 

Proiecte: 

 

Proiecte CERES cu beneficiari directi 

- Impactul programelor active de ocupare pe piaţa muncii in context socio-economic 

romanesc – CERES 4-55, 2005, beneficiar ANOFM. 

- Previziuni privind necesarul de calificari functie de proiectile de dezvoltare regionala 

( in colab cu INCSMPS), 2004-2006, Relansim, beneficiar MMSSF-CES; 

- Trasaturi comune si particularitati ale negocierii colective a salariilor la nivel 

national si de ramura ( in colab cu INSCMPS), Relansin etapa III, beneficiar MMSSF-

CES; 

 

Proiecte prin programul  NUCLEU 

- Colaborare in vederea realizarii obiectivului 2 la proiectul NUCLEU SOACT 

„Studiu comparativ privind experienta internationala in domeniu. Modele de buna 

practica.” PN03- 320301, 2007, beneficiar MMSSF - INCSMPS 
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Proiecte prin programul  Cercetare de Excelenţă 

- Tinerii si activitatea economica, contract PP 12/2002, derulat 2005, beneficiar ASE 

pentru IFA, etapa IV 

(testarea principalelor idei din proiectul Strategiei naţionala de actiuni) 

- Sistem de evaluare a impactului politicilor economice si sociale asupra incluziunii 

sociale prin reducerea inegalitatilor, contract CERES 3-97/2003, derulat 2005, 

beneficiar MMSSF – CES; 

- Proiectarea ocuparii si a deficitului de calificari pe termen scurt si mediu, contract 

CEX-05-D8-61/2005, etapa II, derulat 2006; 

- Scenarii de previzionare a sectoarelor si ramurilor din economia romaneasca cu 

potential de inovare in perspective, contract CEX-05-D8-77/2005, etapa III derulat 

2006; 

- Coordonate economice si dimensiuni ale coeziunii sociale in dezvoltare durabila 

metropolitana, contract 2- CEX-06-8-87/2006, etapa I, derulat 2006; 

- Dezvoltarea conceptului de responsabilitate sociala in intreprinderi romanesti, in 

context european – RSE&UE, contract CEX-05-D8-59/2005, etapa II, derulat 2006; 

- Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare/participare sociala a 

persoanelor cu dizabilitati, contract CEX-05-D8-60/2005, etapa IV, derulat 2006; 

- Studiu national asupra violentei domestice in Romania si evaluarea caracteristicilor 

medico-legale, juridice si sociologice: noi directii de asistenta si actiune in perspectiva 

integrarii europene, contract 2-CEX-06-8-76/2006, etapa I, derulat 2006; 

- Scenarii de previzionare a sectoarelor si ramurilor din economia romaneasca cu 

potential de inovare in perspectiva, contract CEX-05-D8-77/2005, etapa IV, derulat 

2007; 

- Scenarii de previzionare a sectoarelor si ramurilor din economia romaneasca cu 

potential de inovare in perspectiva, contract CEX-05-D8-77/2005, etapa V, derulat 

2007; 

- Coordonate economice si dimensiuni ale coeziunii sociale in dezvoltarea durabila 

metropolitana, contract 2-CEX-06-8-87/2006, etapa II, derulat 2007; 

- Modele si mecanisme de reducere a decalajelor regionale in Romania prin 

dezvolatarea economiei cunoasterii, contract CEX-D08-74/2006, etapa III, derulat 

2007; 

- Proiectarea ocuparii si a deficitului de calificari pe termen scurt si mediu, contracrt 

CEX-05-D8-61/2005, etapa V, derulat 2007; 
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- Discriminarea, descurajare si defavorizare pe piata muncii. Implicatia asupra 

utilizarii si dezvolatarii capitalului uman in Romania, etapa I, contract PN2D9 91-006, 

beneficiar CNMP, derulat 2007; 

- Dezvoltarea conceptului de responsabilitate sociala in intreprinderi romanesti, in 

context european – RSE&UE, contract CEX-05-D8-59/2005, etapa III, derulat 2007; 

- Productivitate, salarii, ocupare si conexiunea dintre ele din perspectiva integrarii in 

Uniunea Europeana – PROD-SAL-OCUP, contract 2 – CEX-06-8-70/2006, etapa III, 

derulat 2007 ; 

 

Proiecte prin programul  4 “ Parteneriate în domeniile prioritare “ 2007-2013 

- Sisteme de evaluare a influentei stresului asupra productivitatii muncii din firmele 

din mediul economic romanesc, contract -91-061, etapa I, derulat 2007; 

- Determinanţi ai inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior din 

România, contract 91-020 / 2007 Act adiţional 1 / 2008, (perioada de derulare a 

contractului dec 2007-decembrie 2009) etapa II, derulat 2008; 

- Determinanţi ai inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior din 

România, contract 91-020 / 2007 Act adiţional 1 / 2008, (perioada de derulare a 

contractului dec 2007-decembrie 2009) etapa III, derulat 2009; 

- O societate românească mai coezivă prin modernizarea sistemului de protecţie 

socială pentru reducerea sărăciei, inegalităţilor şi excluziunii sociale, contract 

92115/2008, etapa I, derulat 2009; 

 

Proiecte în FP7 

- Cities and science communication: Innovative approaches to engaging the 

public - CASC - no. SIS8-CT-2009-229642  - during the period 2009- 2011,  

Coordinator BIRMINGHAM CITY COUNCIL. 

În cadrul proiectului am participat la: 

* WP2 (2009-2010): Investigating tools for building a scientific culture cu o 

cercetare cu numele “The perception of science among students participating in 

the research Science in the News”; 

* WP32 (2010): Targeting hard-to-reach groups cu o cercetare „Targeting hard-to-

reach groups. case study: Aluniş, Ştefeşte şi Vărbilău Vărbilău (Prahova country)” 

* WP 4 (2010) : Creating a better quality of life for the future cu o cercetare: “The 

attitude of the population of Bucharest towards the environment”. 
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În cadrul celor trei faze ale FP7 am realizat designul cercetării, prelucrare şi 

analiza date, redactarea raportului de cercetare. Totodată în cadrul celor trei faze 

am participat la întâlniri de proiect în Birmingham, Praga. 

 

Proiecte finanţate de FSE prin PODCA 

- 2014-2015 “Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din 

România prin implementarea de instrumente modern de management şi 

monitorizare ” – SMIS 37655, proiect cofinanţat din din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

şi implementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în pareteneriat 

cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei . Valoarea totală a proiectului 

a fost de 15064056,01 lei. Activitatea a constat în realizarea unui raport de 

prognoză privind modalităţile de debirocratizare a sistemului de învăţământ 

preuniversitar; 

- 2011- 2015 „Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în sistemul de 

sănătate românesc” - SMIS 35002, proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

şi implementat de Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia pentru Implementarea 

Democraţiei, funcţia sociolog.Valoarea totală a proiectului din contractul de 

finanţare este 6429116,51 lei. În cadrul proiectului am furnizat expertiză 

sociologică necesară pentru realizarea unei diagnoze a factorilor instituţionali şi 

legislativi care limitează calitatea serviciilor publice şi cresc gradul de 

vulnerabilitate la corupţie în sectorul sănătate, elaborarea unui ordin privind 

aprobarea competenţei şi atribuţiilor Consiliului de Etică ce funcţionează în 

cadrul spitalelor şi realizarea unei metodologii privind managementul riscurilor 

şi vulnerabilităţilor la corupţie în sectorul sănătate. 

 

Proiecte finanţate de FSE prin POSDRU 

- 2015 „SOPIM – Servicii de ocupare pentru o piaţă incluzivă a muncii”, 

POSDRU / 180/4.1/S/154577, COS SMIS 58283 , proiect cofinanţat din din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane. În cadrul partenerului Fundaţia Universitară “Black Sea 

Foundation” am fost expert pe piaţa muncii. Am desfăşurat activităţi de analiză 

calitativă şi cantitativă a situaţiei pieţii muncii, pe tematicile vizate. Am lucrat 
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cu grupul ţintă pentru colectarea/transfer de informaţii, am contribuit la 

evaluarea fezabilităţii implementării setului de măsuri active, am participarea la 

evenimente de transfer/promovare a rezultatelor la nivelul beneficiarilor şo 

părţilor interesate.  

- 2012 - proiectului “PLUS DE CAPACITATE ŞI EXPERTIZĂ ÎN 

SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE SPO PLUS CE”, cod proiect 

POSDRU/111/4.1/S/91864, funcţia: Expert pe termen scurt, în echipa de 

implementare a Partenerului 1, respectiv ADR SE, în calitate de Formator (cod 

241205), conform Clasificării Ocupaţiilor din România, pentru derularea 

activităţii A5. ”Dezvoltarea capacităţii instituţionale de manageriere de 

parteneriate în implementarea de proiecte finanţate”, Subactivitatea A5.1 

”Organizarea de work – shop - uri interregionale de diseminare a rezultatelor şi 

schimb de bune practici create în cadrul implementării de proiecte”. În cadrul 

proiectului am moderat work- shop-uri care au avut ca scop şi identificarea 

nevoilor de perfecţionare în derularea parteneriatelor public – privat din cadrul 

AJOFM- urilor din regiunea de dezvoltare Sud - Est 

- 2010 – 2013 proiectul “O intervenţie integrată în vederea consolidării 

antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile” cod proiect 

POSDRU/84/6.1/S/53513,  funcţia : sociolog. În cadrul proiectului am realizat 

realizat sarcinile ştiinţifice din cadrul a două subactivităţi : 

1. documentaţia ştiinţifică suport , în vederea alcătuirii studiului de cercetare a 

tipurilor de instrumente financiare de credit şi forme de finanţare a 

întreprinderilor sociale; 

2. documentaţia ştiinţifică suport în vederea stabilirii domeniilor de dezvoltare 

a antreprenoriatului feminin, cu exemple din anumite regiuni de intervenţie; 

- 2011-2012 “Parteneriat transnaţional pentru promovarea ocupării forţei de 

muncă (EMPLO-NET)”, POSDRU/98/6.4/S/64086, funcţia Expert regional, 

DMI 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.  În 

cadrul proiectului am participat la validarea proiectului strategiei privind 

ocuparea forţei de muncă pentru perioada post 2010; 

Identificarea şi diseminarea unui set de proiecte FSE pentru implementarea 

strategiei de ocupare post 2010; 

Diseminarea metodelor inovative pentru promovarea ocupării forţei de muncă 
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- 2011- 2013  „Echilibru – o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala” 

finanţat POSDRU/97/6.3/S/60002, funcţia; expert sociolog. În cadrul 

proiectului am realizat  “ANALIZA NEVOII DE FORMARE PENTRU 

PROFESIONIŞTII IMPLICAŢI ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR DE 

ÎNGRIJIRE ŞI SUPRAVEGHERE A COPIILOR”. Totodată am făcut parte 

din comisia beneficiarului pentru definitivarea instrumentelor de cercetare, a 

metodologiei de cercetare, derulării cercetărilor şi recepţia lucrărilor. 

- 2012 - 2014, Măsuri active pentru susţinerea inserţiei pe piaţa muncii a 

studenţilor de la profilurile ştiinţe economice şi administrative,  

POSDRU/109/2.1/G/82312 , funcţia: responsabil cercetare,director proiect: 

conf. univ. dr. Răzvan-Mihail Papuc, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, 

Universitatea din Bucureşti. În cadrul proiectului am realizat o cercetare a 

cerinţele şi aşteptările marilor angajatori din mediul de afaceri românesc de la 

tinerii absolvenţi ai universităţilor bucureştene. Am mediat sesiuni de discuţii 

între studenţi şi mari angajatori pe cerinţe şi aşteptări faţă de piaţa muncii (grant 

structural) 

- 2011, Rural - Antreprenor, Contract POSDRU/13/5.2/S/8, manager proiect: 

Marius Raul Bostan. Funcţia : cercetător. În cadrul proiectului am coordonat un 

studiu privind nevoilor de formare şi consultanţă managerială în mediul rural în 

regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Nord - Vest, Sud-Muntenia, Sud - Vest 

Oltenia şi Vest, funcţia: sociolog specialist cercetare calitativă – coordonator şi 

coautor raport de cercetare, director de proiect Marius Bostan, preşedinte 

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (fond structural) 

- 2011, ” Construcţia instituţiei ”Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor 

in societate”, ID 2222, funcţia: cercetător, manager proiect  Marius Donţu. În 

cadrul cercetării am coordonat realizarea cercetării privind profilul actual al 

lucrătorului pentru tineret şi tipul de servicii de care doreşte să beneficieze 

tânărul din România. Cercetarea a conturat profilul, analiza ocupaţională, 

standardul ocupaţional şi calificările necesare formării lucrătorului pentru 

tineret (fond structural) 

- 2011, FORMPRO – Formarea profesionala, soluţie pentru îmbunătăţirea 

capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de munca ID 75457, 

funcţia: expert cercetare, manager proiect : Vîlcu Adela. În cadrul cercetării am 
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realizat o analiză a necesarului de formare profesională în turism , am realizat 

interviuri cu manageri din turism şi coordonat activitatea echipei de cercetare. 

Perioada ianuarie-aprilie 2011 (grant structural) 

- 2011, PROTUR – Ocupare pe cont propriu in sectorul turism, soluţie 

persoanele în căutarea unui loc de munca ID 75632, funcţia : expert cercetare, 

manager proiect: Vîlcu Adela. În cadrul cercetării am realizat o analiză a 

necesarului de formare profesională şi antreprenoriat în turism, am realizat 

interviuri cu manageri din turism şi coordonat activitatea echipei de cercetare. 

Perioada ianuarie-aprilie 2011(grant structural) 

- 2009, Rural Antreprenor. Cercetare privind nevoile de formare şi consultanţă 

managerială ale întreprinzătorilor şi ale celor care doresc să înceapă o afacere 

în mediul rural din regiunile de dezvoltare Nord - Est, Centru şi Sud – Est , 

2009, funcţia: sociolog specialist cercetare calitativă – coordonator şi coautor 

raport de cercetare, director de proiect Marius Bostan, preşedinte Fundaţia 

Naţională a Tinerilor Manageri; (fond structural) 

- 2009-2011, Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între 

universităţi, întreprinderi şi alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la 

sistemul de educaţie la viaţa activă (2009-2011), funcţia: responsabil 

cercetare,director proiect: conf. univ. dr. Răzvan-Mihail Papuc, Facultatea de 

Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti;În cadrul proiectului am 

realizat o cercetare cerinţele şi aşteptările marilor angajatori din mediul de 

afaceri românesc de la tinerii absolvenţi ai universităţilor bucureştene. Am 

mediat sesiuni de discuţii între studenţi şi mari angajatori pe cerinţe şi aşteptări 

faţă e piaţa muncii. (grant structural) 

 

South East Europe Transnational Cooperation Programme 

- Proiect Polyinvest SEE Eol-A-640-4.2-x – Improving the condition for investments 

in order to foster polycentric development by leveraging local Public Administrations 

unexploited real estate, (2009-2011), funcţia: expert dezvoltare regională,director 

proiect: Marta Ferrara, Veneto Region – Directorate for Projects and Investments, 

Italy, Veneto; 

 

EEA & Norway grants 
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- Conservarea bio- şi geodiversităţii, ca suport al dezvoltării durabile şi al creşterii 

economice şi sociale a zonei Ţara Haţegului– Retezat, (2009-2010), RO 0023(Ro-

00056 MFSEE), funcţia: expert etapa 3.4: Strategia de dezvoltare durabilă - cursuri de 

antreprenoriat, director proiect acad. Ioan Paul Otiman, Academia Română. 

 
Proiect Nabucco – colaborator IPTANA – partener român  
 
- Expert realizare studiu: “Evaluarea impactului asupra mediului natural și social 

aferent conductei de transport gaze naturale Nabucco pe teritoriul României și 

evaluarea probabilistică seismică”.  

 

Studiul a luat în calcul elemente ce țin de folosința terenului, localități și locuințe, 

agricultură și pășunat, zone forestiere, pescării și acvacultură, activități comerciale și 

industriale, navigație și transport naval, transport și infrastructură, servicii/utilități 

publice, surse de apă, demografie și migrație, economie locală și națională, nivel de 

trai și situație socio/economică, forța de muncă și locuri de muncă, educație, siguranță 

și sănătate publică, servicii de protecție și de urgență, turism și agrement, resurse 

vizuale și estetice, grupuri vulnerabile. Colaborarea în cadrul studiului a mai inclus și 

identificarea și analiza persoanelor implicate, activități de consultare a persoanelor 

implicate în timpul proiectului.  

 

S-a realizat analiza și evaluarea impacturilor pozitive și negative pe elementele 

menționate, urmată de măsuri de reducere. Totodată s-a sugerat indicatori pentru 

monitorizarea eficacității măsurilor de reducere. 

 

Lista lucrărilor elaborate şi/sau publicate 

 

- Burcea Marin, 2013, “Elitele economice în societatea românească modernă (1800-

1947): Abordare din perspective sociologiei neoclasice”, Editura Universităţii din 

Bucureşti, ISBN 978-606-16-0304-6 

 

coautor volume : 

 

- Dorel Abraham, Vasile Gherasim, Marin Burcea, Ionela Şufaru, 2009, "Cercetare 

de teren privind percepţia populaţiei asupra constituirii zonei metropolitane 

Bucureşti" în Gabriela Stănciulescu, Rodica Minciu, Manuela Pădurean "Strategia 
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dezvoltării zonelor metropolitane şi amenajarea turistică", Editura ASE, Bucureşti, 

ISBN 978-606-505-173-7 

- Burcea, Marin , 2006, Analiza structurii ofertei forţei de muncă la Agenţiile Locale 

de Ocupare (în colaborare Aniela Alexandrescu, p138-156). (2006).  în “Evoluţia 

ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în perspectiva anului 2010”(coord 

Speranta Pirciog, Vasilica Ciuca, Eugen Blaga)  Agora , Călaraşi; ISBN 973-8295-51-

3; 978-973-8295-51-3 

- Burcea, Marin , 2005, Raportul naţional al dezvoltării umane din România 2003 – 

2005. Guvernarea locală şi dezvoltarea umană, Raportul naţional al dezvoltării umane 

din România 2003 – 2005. Guvernarea locală şi dezvoltarea umană, coautor, (coord 

Sebastian Lazaroiu)UNDP Romania; ISBN 973-87510-5-5 

 

Raport de cercetare multiplicat  

- Bruno Ştefan, Marin Burcea, 2011, „Rural Antreprenor.Cercetarea nevoilor de 

formare şi consultanţă managerială în mediul rural în regiunile de dezvoltare 

Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Vest”, Fundaţia 

Naţională a Tinerilor Manageri, Bucureşti 

- Bruno Ştefan, Marin Burcea, 2009 "Antreprenoriat rural. Cercetare privind 

nevoile de formare şi consultanţă managerială ale întreprinzătorilor şi ale celor 

care doresc să înceapă o afacere în mediul rural din regiunile de dezvoltare Nord-

Est, Centru şi Sud-Est", Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri, Bucureşti 

 

Alte articole  

- Burcea, Marin , 2006,  Căsătoria la români în a doua jumătate a veacului XX, 

în Comunicări de Geografie, vol. X, (coautor) Editura Universităţii Bucureşti; 

- Burcea, Marin , 2004, Dinamica populaţiei urbane din România în perioada 

1992 – 2002, în Comunicări de Geografie, vol. VIII, (coautor) 

- Burcea, Marin, 2004,  Dinamica încrederii acordate mass-media între 1999-

2003, Jurnalism & comunicare. Revista Română de ştiinţele comunicării nr.2 / 

an III primăvara 

- Burcea, Marin, Lăzăroiu Sebastian - Laurenţiu  (2003), Valori şi stil de viaţă la 

tineri, în “ Educaţie economică. Actualitate şi perspective. Simpozion ştiinţific 

internaţional.Bucureşti, 26 martie 2003, pp 325 – 330, Ed. Economică  (în 

colaborare) ISBN 973-590-868-9; 
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- Maria Sandor (coord.), Ana Bleahu, Marin Burcea, Petru Filip, Andra Aldea 

Lăzăroiu, Sebastian Lăzăroiu, Luana Pop, Adriana Sandu, Vel Zamfirescu, 

Francis Conway – Local Social Services Delivery Study, Bucureşti, Banca 

Mondială, 2002 

- Burcea, Marin, 2000, Relaţii interetnice în România. O perspectivă 

etnopsihologică în profil regional, în    M.Ielenicz, F. Grecu, N.Ionac, I.Pătru, 

L.Dumitrache,L. Comănescu, (eds), Comunicări de geografie, vol.IV, Editura 

Universităţii Bucureşti; 

 

- Burcea, Marin, 1999, Dinamica relaţiilor interetnice în România 

posttotalitară- o perspectivă etnosociologică, în , Studii şi Cercetări 

socioumane nr.4, Editura Institutului naţional de informaţii, Bucureşti; 

 

- Burcea, Marin, 1996-1998, Implicarea posturilor centrale de televiziune în 

campania electorală, CISS,  Bucureşti; 

 


