
 

 

 

DEPARTAMENTUL POLITICI DE ASIGURĂRI 

ŞI ASISITENŢĂ SOCIALĂ  

Interesele cercetătorilor din departamentul de Politici de Asigurări şi Asistenţă Socială sunt 
îndreptate către toate aspectele majore ale vieţii sociale din România. Problematica acoperită în 
cercetările departamentului face referire la domeniul politicilor sociale (politici familiale, politici 
privind protecţia copilului, politici legate de tineret), serviciilor sociale, securităţii sociale, 
educaţiei, sănătăţii.  Personalul departamentului nostru deţine specializări în diverse domenii: 
politici sociale, sociologie, economie, comunicare şi opinie publică. Expertiza lor este demonstrată în 
numeroasele proiecte naţionale şi internaţionale în care cercetătorii noştri sunt implicaţi.  

Domenii de competenţă ştiinţifică şi tehnică:  studii în domeniul politicilor sociale, egalităţii 
de şansă, politicilor de formare profesională, piaţa muncii/resurse umane; metodologii de calcul 
de impact; metodologii de evaluare a politicilor sociale; metodologii de cercetare socială 
(metodologii cantitative şi calitative: elaborare de chestionare, ghid de interviu, ghid de focus 
grup, construcţie de eşantion, analize statistice avansate ale bazelor de date, analize de conţinut).  

 
ŞEF DE DEPARTAMENT:  Dr. ANIELA MATEI,  CS III 
 
Sociolog, deţine un doctorat în Sociologie şi un master în Comunicare şi Opinie publică şi este 
doctorand în domeniul sociologiei pe problematica politicilor familiale prietenoase. Are 
experienţă în metode şi tehnici de analiză socială (cantitative şi calitative), metodologii de calcul de impact în 
domeniul politicilor familiale şi pieţei muncii.  

 
   Domenii de interes: politici familiale prietenoase, reconcilierea între viaţa profesională 

şi viaţa de familie,  protecţia copilului, servicii de creştere şi îngrijire a copiilor, piaţa muncii. 
 
Contact:  
E-mail: aalexandrescu@incsmps.ro 
Tel: +40 214124069/ int.18 
 
 
NICOLINA RACOCEANU, CS I 
 
Nicolina Racoceanu este expert în următoarele domenii:  politici sociale, asigurări sociale, incluziunea 
socială a copiilor şi persoanelor vârstnice prin intermediul serviciilor sociale publice. A coordonat numeroase 
proiecte naţionale şi internaţionale şi a participat la un număr însemnat de conferinţe naţionale şi 
internaţionale cu lucrări de specialitate.  
 
Interese de cercetare: politici sociale, servicii sociale, asigurări sociale, indicatori sociali  
 
Contact :  
E-mail: racoceanu@incsmps.ro 
Tel: +40 214124069/ int.18 
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  Drd.  ANDRA-BERTHA SĂNDULEASA,  CS III 

 
Sociolog, deţine un doctorat în Sociologie şi un master în Comunicare şi Opinie publică şi este 
doctorand în domeniul sociologiei pe problematica de aspectelor de gen.  Are experienţă în 
metode şi tehnici de analiză socială (cantitative şi calitative), metodologii de calcul de impact în domeniul 
politicilor familiale şi pieţei muncii.  
 
Domenii de interes: problematica de gen, protecţie socială, politici sociale, piaţa muncii, 
servicii sociale, demografie. 
 
Contact:  
E-mail: sanduleasa@incsmps.ro 
Tel: +40 214124069/ int.18 

Drd. MIHAELA GHENŢA, CS III 
 
Economist, are experienţă în analiza şi interpretarea datelor socio-economice 
din diverse domenii de interes: securitate socială, sărăcie, persoane în 
dificultate, familie, problematica pieţei muncii (în special pentru persoanele 
defavorizate).   
 
Domenii de interes: politici sociale, servicii sociale, asigurări sociale  
 
Contact:  
E-mail: ghenta@incsmps.ro 
Tel: +40 214124069/ int.18 
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