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Perioada  2002- 2009 
 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Profesor universitar, Catedra de Sociologie a Universităţii din Bucureşti. 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Cursuri şi seminarii de: 
Istoria sociologiei româneşti, 
Sociologie comparată, 
Sociologie aplicată (Şcoala sociologică de la Bucureşti),  
Sociologia comparată a comunităţilor umane (Master), 
Structură şi mobilitate socială, 
Sociologie aplicata (Sociologie româneasca) 
Teorii sociologice contemporane 
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Perioada    

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Tipuri de activitate 

 
 

 
 

 
2000-2011 
 
 
Profesor univ. Univ. Hyperion, Catedra de sociologie 
 
Cursuri şi seminarii de teorii sociologice 
 
Învăţământ superior 

Perioada  

Perioada 
 

 
Funcţia sau postul 

ocupat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activităţi sau 
responsabilităţi principale 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 

1962-2002 
 
- cercetător ştiinţific stagiar, 1962-1967, Institutul de Filozofie al 

Academiei, colectivul de Teorie socială; 
- cercetător ştiinţific, 1967-1970, Institutul de Filozofie al Academiei, 

colectivul de Teorie socială; 
- cercetător ştiinţific, gradul III, 1970-1990, Institutul de Filozofie al 

Academiei (1970-1975), Centrul de Cercetări Sociologice al Academiei 
(1975-1990); 

- cercetător ştiinţific, gradul II, 1990-1993, Institutul de Sociologie al 
Academiei; 

- cercetător ştiinţific, gradul I, 1993-1996, Institutul de Sociologie al 
Academiei; 

- conferenţiar universitar, prin concurs, 1996-2002, Catedra de Sociologie 
a Universităţii din Bucureşti. 

 
Cercetare sociologică fundamentală şi aplicativă 
 
Cercetare ştiinţifică academică 
 

 

Educaţie şi formare 
 

 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în Filosofie 

Perioada 1974 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cercetare în sociologie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 
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Calificarea /diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 
profesionale dobândite 

  Licenţă în filosofie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie,   
  Secţia de filosofie. 

 
  Filosofie, teorie socială 

Perioada 1957-1962 
 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Competenţe de comunicare interpersonală şi de prezentare publică, precum şi 
competenţe de consolidare a relaţiilor profesionale interumane, dobândite pe 
parcursul activităţii didactice şi prin prezentări la conferinţe internaţionale, precum: 
 

- Specializare în SUA, Universitatea Boston, 1972, 3 luni; 
- Visiting Associate Professor, Southern Illinois University, Carbondale, 

SUA, ianuarie-mai, 1978. Datele statistice prelucrate la calculator pentru 
evaluarea profesorului şi cursului, întocmite de Office of Instructional 
Evaluation, Woody Hall-B 20, au pus în evidenţă calificative foarte bune 
la următoarele caracteristici ale prelegerilor şi seminariilor la disciplina 
“Probleme sociale în sociologia românească”: interesul studenţilor 
pentru curs, noutatea şi calitatea prelegerilor, necesitatea continuării 
cursului, calitatea sistemului de notare, buna organizare a conţinutului 
cursului.; 

- Schimb de experienţă la Institutul de Filozofie şi Sociologie din Praga, 
1980, 1 lună; 

- Schimb de experienţă la Oriel College, Oxford, Anglia, 1991, 1 lună. 
- Raportor oficial la Special Plenary Session: “Gusti’s Romanian School of 

Rural Sociology. Tradition and Contemporary Relevance”, cu 
comunicarea The Emergence of First Romanian School of Rural Sociology 
founded by D. Gusti, prezentată la The 9th World Congress of Rural 
Sociology, University of Bucharest, Romania, July 22-26, 1996. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Management de proiect – elaborarea proiectelor, planificarea şi implementarea lor, 
monitorizarea activităţilor, coordonarea echipelor –  competenţe dobândite prin 
activităţile de coordonare din proiecte precum: 
 

- Social Assessment of Mining Sector Restructuring in Romania. 
Monitoring Social Impacts and Mitigating Adverse Impacts, World Bank, 
Washington, 1998, de M. Larionescu, S.M. Rădulescu şi C. Rughiniş. 
Proiectul s-a bazat pe cercetări comparative în România, Ucraina, 
Polonia şi a fost centrat pe monitorizarea impactului procesului de 
restructurare a sectorului minier din România asupra minerilor şi 
familiilor lor, comunităţilor din zonele miniere, alte sectoare (siderurgie, 
metalurgie, servicii) dependente de industria minieră şi asupra 
infrastructurilor locale. Cercetarea a fost completată cu un studiu de 
evaluare socială a căilor de atenuare a efectelor adverse ale reformei în 
acest sector; 

- Public Information and Social Dialogue Program (Romania), Maria 
Larionescu, consultant de specialitate. Coord. proiect: Advanced 
Engineering Associates International, USA, Washington, 2001-2003, pe 
bază de contract cu Guvernul României şi Ministerul Industriilor şi 
Resurselor. Contribuţia M. Larionescu constă în asistarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de 
Reconstrucţie a Zonelor Miniere în vederea îmbunătăţirii programelor 
sale de comunicare şi dialog social; 

- The State of the Romanian Sociology since 1989, de Maria Larionescu, 
pentru proiectul de cercetare comparativă internaţională The State of 
Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: 
Conference and Handbook, coordonat de Collegium Budapest, 2001-
2002. Participanţi: 34 sociologi, politologi şi economişti din ţările 
candidate la integrare în UE. Studiul constituie prima evaluare 
cuprinzătoare a sociologiei româneşti, de la începuturi până astăzi. 
Analiza stării sociologiei româneşti în perioada de tranziţie 
postcomunistă s-a făcut conform unei grile analitice comune pentru toţi 
participanţii. Contribuţia studiului constă în construcţia unei imagini 
comprehensive a sociologiei româneşti, având următoarele dimensiuni: 
tradiţiile sociologice şi impactul lor asupra sociologiei contemporane; 
spectrul marxism-leninismului şi impactul teoriilor vestice asupra 
sociologiei din perioada comunistă; redefinirea disciplinei după 1989 
(schimbarea de paradigme, schimbarea elitelor , structuri instituţionale 
noi); orientări teoretice şi metodologice fundamentale ( adaptarea unor 
tradiţii sociologice, construcţia de noi teorii generale , teorii de nivel 
mediu de generalitate, abordări cantitative şi calitative, noi asimetrii est-
vest); orientarea tematică ( tranziţia ca obiect major de studiu, impactul 
orientărilor tematice asupra structurilor instituţionale, alegerea 
temelor); finanţarea publică şi privată a cercetărilor; spaţiul public şi 
dezbaterile academice; manuale şi baze de date; perspective asupra 
dezvoltării sociologiei ( cooperări internaţionale, impactul integrării în UE 
asupra disciplinei, impactul cercetării sociologice asupra sferei publice, 
problemele legate de “brain drain”). 
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Contracte de cooperare cu personalităţi şi organizaţii de peste hotare înainte 

de 1989: 
 
- Coordonator al proiectului de cercetare “Dezvoltarea sociologiei 

româneşti”, în cooperare cu Prof. H. Lantz şi Prof. J. Gaston de la 
Southern Illinois University, SUA, 1976-1980. O parte din rezultatele 
investigaţiilor au fost publicate în volumul Sociologie Românească 
contemporană. O perspectivă în sociologia ştiinţei, 1983, de St. Costea, 
M. Larionescu, I. Ungureanu. 

- Participarea la proiectul “Diffusion of Innovation in Rural Area”, sub 
egida Centrului de coordonare a cercetării şi documentării în ştiinţele 
sociale de la Viena. Contribuţiile au fost publicate ( în colab.) în revista 
Sociologia Ruralis, 3, 1971,p. 140-158 şi în monografia Două sate. 
Structuri sociale şi progres tehnic, 1970, în colab. 

- Participarea la cercetarea internaţională coordonată de Organizaţia 
Internaţională a Muncii în domeniul conducerii organizaţiilor agricole, 
1969-1972. Rezultatele teoretice şi analizele datelor de teren au stat la 
baza elaborării tezei de doctorat “Mecanismul social al conducerii în 
cooperativa agricolă de producţie”, 1974, 308 pag. şi a 6 studii în volume 
şi articole în reviste de specialitate. Cercetările în domeniu au continuat 
în 1981 în colaborare cu Prof. J. Cole de la Univ. Amherst, SUA şi s-au 
concretizat în studiul personal “Romanian Agriculture within Social and 
Economic Development Strategy”, 1981, 67 pag., Bellagio, Italia. 

 
  

  

 
 
Data: 
17.06.2020 
 

Semnătura:  
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Listă de lucrări 
 
 

VOLUME. MONOGRAFII. SINTEZE. CURSURI UNIVERSITARE. 
 

- Două sate. Structuri sociale şi progres tehnic, Ed. Politică, Bucureşti, 1970, (în colab.) 
- Contribuţii la sociologia culturii de masă, 2 vol., Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, (în colab.) 
- Sociologie românească  contemporană, O perspectivă în sociologia ştiinţei, Ed. ştiinţifică şi 
- enciclopedică, Bucureşti, 1983, (în colab.) 
- Nicolae Petrescu. Principiile sociologiei comparate, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1994, 

(traducere, studiu introductiv, note), lucrare premiată cu Premiul Academiei Române Dimitrie Gusti, 
1996. 

- Sociologie Românească, I, Institutul de Sociologie, Bucureşti, 1994. 
- Agricultura românească. O perspectivă istorico – sociologică, Ed. Ararat, Bucureşti, 1996, (în colab.) 
- Şcoala Sociologică de la Bucureşti. Tradiţie şi actualitate, Ed. Metropol, Bucureşti, 1996, (autor şi 

coordonator)  
- Larousse. Dicţionar de sociologie, Univers enciclopedic, Bucureşti, 1996, (completări privind sociologia 

românească) 
- Istoria sociologiei româneşti, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 1998, (în colab.) 
- Cu ochii minerului. Reforma mineritului în România, Ed. Gnosis, Bucureşti, 1999. (în colab.) 
- The challenge of Transition in Romanian Society and Sociology, 2001, (în colab.), în N.Genov, U. 

Becker (eds.), Social Sciences in Southeastern Europe, The Informationszentrum Sozialwissenchaften, 
Paris-Bonn, 2001, p.136-191  

- Maria Larionescu, “Sociology”, în Max Kaase, Vera Sparschuh,Agnieszka Wenninger, eds. “Three Social 
Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and 
Sociology (1989-2001), Social Science Information Centre(IZ)/Collegium Budapest, 2oo2, p. 502-518, 
615-617. 

- -“Sociologi români. Mică Enciclopedie”, coord. Şt. Costea, Ed. Expert, Bucureşti, 2001, pag.:22-28; 97-
101; 157-162; 221-230; 256-258; 286-289; 295-299 (în colab.); 354-360; 366; 395; 407-416; 430-436; 
442-446; 452-456. 

- -“Traian Brăileanu”, în vol. “Enciclopedia valorilor reprimate”, coord. I. Bădescu şi M. Ungheanu, Ed. 
Pro-Humanitate, 2000, vol. I, p. 528-544. 

- 5 articole în „Dicţionar de sociologie rurală”, coord. Ilie Bădescu şi Ozana Cucu-Oancea, Ed. Mica 
Valahie, Bucureşti, 2005, p. 94-107; 109-113; 248-252. 

- -„Controverse asupra dezvoltării sociale: puncte de vedere în sociologia românească, în vol. Coord. C. 
Zamfir şi L. Stoica „O nouă provocare: Dezvoltarea socială”, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 30-45 

- „Constituirea clasei mijlocii în România”, Ed. Economică, Bucureşti, 2006 de M. Larionescu, I. 
Mărginean, G. Neagu şi C. Rughiniş. Cercetarea a fost distinsă cu DIPLOMA-VIRTUTE ET SAPIENTIA, 
Universitatea din Bucureşti, 7 octombrie 2006, 255 pagini 

- Modelele dezvoltării sociale în istoria sociologiei româneşti, în C. Zamfir, S. Stănescu, Enciclopedia 
dezvoltării sociale, Iaşi, Polirom, 2007, pp. 380-390. 

- Integralismul sociologic al Şcolii de la Bucureşti. Relevanţă contemporană pentru proiectele de 
dezvoltare rurală, 20 pag., în Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea şi Gheorghe Siseştean (coord.), Tratat 
de sociologie rurală, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009. 

- „Istoria sociologiei romîneşti”, autor Maria Larionescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, 303 
pagini. 

- „Istoria sociologiei”, 91 pag., suport de curs, Licenţă, 2005, suport electronic. 
- „Sociologie comparată”, 84 pag., suport de curs, Master, 2008,  suport electronic. 
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- „Teorii ale modernizării sociale”, 80 pag., suport de curs, Master, 2010, suport electronic, 20 ianuarie 
2011 

STUDII ÎN VOLUME 
1. “Interviul sociologic”, în vol. “Economie. Drept. Statistică. Sociologie”, Ed. Politică, 1986, în colab. 

cu E. Florea, p. 251-257. 
2. “Standardizarea întrebărilor”, în vol. “Sociologia militans. II. Metode şi tehnici sociologice”, Ed. 

ştiinţifică, 1968, p. 127-136. 
3. “E posibilă standardizarea în sociologie?”, în vol. “Studii de sociologie şi psihologie socială. Teorie 

şi metodă în ştiinţele sociale”, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, vol. VI, p. 208-217. 
4. “Dezvoltarea personalităţii femeii”, în vol. “Femeia salariată, soţie, mamă”, Ed. Politică, 1970, p. 

126-136. 
5. “Probleme metodologice ale cercetării unor colectivităţi sociale rurale”, în vol. “Studii şi cercetări 

ale tinerilor sociologi”, Univ. din Bucureşti, 1970, p. 23-33. 
6. “Analiza multivariată a sistemelor sociale complexe”, în vol. “Metode şi tehnici ale sociologiei”, 

Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 160-169. 
7. “Metodicke uvahy o vyskume poslania robotnickych domovov v procese industrializycie”, în vol. 

“Spolocenske problemy industrializacie Slovenska”, Slovenska sociologicka spolocnost, Bratislava, 
1971, p. 586-592. 

8. “Unele aspecte ale orientării profesionale a elevilor din mediul rural”, în vol. “Orientarea şcolară 
şi profesională”, I.S.P.B. Bucureşti, 1972, p. 62-66. 

9. “Probleme ale circuitului informaţional în C.A.P. în perspectiva ştiinţei conducerii”, în vol. 
“Sociologia şi ştiinţa conducerii”, sub redacţia M. Popescu şi Al. Tănase, Bucureşti, Ed. Academiei, 
1972, p. 173-180. 

10. “Tipuri de conducători şi modalităţi de promovare în conducerea C.A.P.”, în vol. “Conducerea 
proceselor economice din agricultură”, sub redacţia D. Dumitru, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, 
p. 219-230. 

11. “Structuri socio-economice şi difuzarea inovaţiei în satul cooperativizat”, în vol. “Societăţi 
prezente, societăţi viitoare”, Ed. Politică, Bucureşti, 1973, p. 297-314, în colab. 

12. “Modul de constituire şi de funcţionare a colectivelor de conducere”, în vol. “Introducere în 
ştiinţa conducerii societăţii socialiste”, sub redacţia. M. Constantinescu, Ed. Politică, Bucureşti, 
1974, p. 125-135. 

13. “Scop şi mijloc în comportamentul social”, în vol. “Civilizaţia socialistă şi valorile ei”, coord. Al. 
Tănase, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 80-88. 

14. “Procesul conducerii organizaţiilor - sursă şi etalon ale dezvoltării conştiinţei socialiste”, în vol. 
“Conştiinţă socialistă şi participare”, coord. C, Potângă şi V. Popescu, Ed. Academiei, Bucureşti, 
1977, p. 154-178. 

15. “Romanian Agriculture within Social and Economic Development Strategy”. Conferinţa 
internaţională “Rural Economy and Society in Contemporary Eastern Europe”, Univ. Amherst, 
SUA, coord. J. Cole, Bellagio, Italy, 1980, 61p. 

16. “Rural Communities Studies in Romania”, în vol. “Rural Community Studies in Europe”, vol. I, ed. 
J.L.Durand-Drouhin, L. M. Szwengrub, I. Mihăilescu, Pergamon Press, New York, 1981, p. 229-
255. 

17. “Tradiţii sociologice româneşti în investigarea comunităţilor rurale”, în vol. “Strategii de 
dezvoltare a comunităţilor rurale”, Biblioteca Duiliu Zamfirescu, Focşani, 1987, 25 p. 
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18. “Das marxistische soziologische Paradigma uber die Gesellschaftsformation in der soziologischen 
Forschungsarbeit – Rumanische Traditionen”, în vol. “Soziologie und Sozialpolitik, Simposien und 
Kolloquien, I, Academie der Wissenschaften der DDR, Berlin, 1987, p. 368-372. 

19. “Structură şi mobilitate socială în România interbelică. Tradiţii sociologice”, în colab. cu F. 
Tănăsescu, în vol. “Structura socială a României socialiste”, coord. I. Drăgan, C. Anastasiu, Ed. 
ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 303-348. 

20. “Studiu privind evoluţia şi perfecţionarea sistemului instituţional şi organizaţional al cercetării din 
construcţii”, în sinteza “Factorii ştiinţifico-tehnologici şi socio-umani ai creşterii eficienţei 
cercetării în domeniul promovării unor materiale şi elemente de construcţii”, Ministerul 
Construcţiilor Industriale, I.C.C.P.D.C., Bucureşti, 1989, 25 p. 

21. “C. D. Gherea: legitimare socială şi intelectuală”, în vol. “Studii de istorie economică şi istoria 
gândirii economice”, coord. N.N. Constantinescu, Ed. Academiei, 1996, 15p. 

22. “Demetre Gusti (1880-1955)”, în vol. “Le Deuxieme Siecle de l’Institut de France. Recueil 
biographiques et bibliographique des correspondants de l’Institut de France (octobre 1895-
octobre 1995)”, Academie des Sciences Morales et Politiques, Institut de France, Paris, 1998, 5p. 

23. “Traian Brăileanu”, în vol. “Enciclopedia valorilor reprimate”, coord. I. Bădescu şi M. Ungheanu, 
Ed. Pro-Humanitate, 2000, vol. I, p. 528-544. 

24.  5 articole în „Dicţionar de sociologie rurală”, coord. Ilie Bădescu şi Ozana Cucu-Oancea, Ed. Mica 
Valahie, Bucureşti, 2005, p. 94-107; 109-113; 248-252. 

25. „Controverse asupra dezvoltării sociale: puncte de vedere în sociologia românească, în vol. 
Coord. C. Zamfir şi L. Stoica „O nouă provocare: Dezvoltarea socială”, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 
30-45. 

STUDII SI ARTICOLE IN REVISTE DE SPECIALITATE 
1. “Formation scolaire et anciennete dans le travail de novateurs”, în “Recherche internationales a la lumiere 

du marxisme”, nr. 53, 1966, Paris, p. 171-180. 
2. “Tehnica observatorului participant în studierea culturii satului”, Revista de filosofie, tom. 14, 1967, nr. 3, 

p. 281-286. 
3. “Social Structures and Diffusion of Inovation in the Romanian Cooperative Village”, în Sociologia Ruralis, 

vol. XI, nr. 3, 1971, p. 140– 58, în colab cu M. Cernea, Gh. Chepeş, … 
4. “Aspecte sociologice ale circuitului informaţional în cooperativa agricolă de producţie”, în Viitorul social, 

nr. 1, 1975, p. 163-172. 
5. “Methodological Aspects of Forecasing the State of Social Organization”, în Viitorul Social, Management 

Science and Futures Studies in Socialist Romania, Special Issue, sept. 3-10, 1972, p. 145-149, în colab cu C. 
Ionescu. 

6. “Dezvoltarea socială a satului românesc”, în Revista economică 17, oct. 1974, p. 2-4. 
7. “Comportamente organizaţionale ale ţăranilor cooperatori”, în  Caiete de studii, referate şi dezbateri, 

Universitatea Bucureşti, Laboratorul sociologic, nr. 12, aprilie, 1974, 31 p. 
8. “The Cooperative Farm as an Organizational System”, în Revue Romaine des Sciences Sociales – Serie de 

Philosophie et Logique, tome 19, nr. 2, 1975, p.173-182. 
9. “Atitudes et participation organizationelle des paysans cooperatuers”, în Revue Romaine des Sciences 

Sociales, Seria de Sociologie, tome 19, p. 23-37. 
10. Dezvoltarea sociologiei româneşti în perioada postbelică”, în Caiete de Studii, referate şi dezbateri, 

Universitatea din Bucureşti, nr. 6,  oct., 1976, p. 18-28. 
11. “Democraţia cooperatistă şi dezvoltarea personalităţii”, în Viitorul social, nr. 2, 1977, p. 269-275. 
12. “Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică”, în Viitorul social, nr. 4, 1979, p. 

750-756 şi în Revue Romaine des Sciences Sociales, Serie de Sociologie, tome 24, 1980, p. 35-44. 
13. “Teorii ale problemelor sociale: puncte de vedere în sociologia americană contemporană”, în Viitorul 

social, nr. 4, 1980, p.737-743. 



Maria Larionescu   
 

14. “Tendinţe în sociologia românească interbelică”, în Viitorul social, nr, 2, martie-aprilie, 1982, p. 275-282. 
15. “Societate şi problemele sociale româneşti oglindite în revista Viitorul social”, în Viitorul social, nr. 6, nov.-

dec. 1982, p. 719-732, în colab. cu Ştefan Costea. 
16. “Contribuţii ale sociologiei româneşti la dezvoltarea sociologiei ştiinţei, în Viitorul social, nr. 6, nov.-dec. 

1983, p. 536-540. 
17. “Nicolae Petrescu: Sociologie comparată”, în Viitorul social, nr. 5, sept.-oct. 1984, p. 428-436. 
18. “Problema ţărănească: opţiuni sociologice în gândirea social-politică românească din perioada 1821-

1918”, în Viitorul social, nr. 2, martie-aprilie 1986, p. 140-150. 
19. “Dimensiunile tematice şi metodologice ale sociologiei interbelice”, în Comunicări. Studii. Sinteze, Centrul 

de cercetări sociologice, nr. 1, 1986, p. 39-51. 
20. “Cercetări româneşti contemporane de istoria sociologiei: între aspiraţii şi realizări”, în Comunicări. Studii. 

Sinteze, Centrul de Cercetări sociologice, nr. 1, 1986, p. 19-27. 
21. “Strategii de “reconstrucţie a marxismului” în sociologia occidentală a deceniului al noulea”, în Viitorul 

social, nr. 4, 1978, p. 335-342. 
22. “Dimitrie Gusti, Fondatorul Şcolii româneşti de sociologie”, în Alternative 90, Anul I, nr. 2, 10 februarie 

1990, p. 22. 
23. “Reforma interioară a omului: tradiţii sociologice”, în Alternative 90, Anul I, nr. 5, 1990. 
24. “Probleme ale tranziţiei post-comuniste în perspectiva tradiţiilor sociologiei româneşti”, în Sociologie 

Românească, Anul II, Nr. 3-4, 1991,p. 129-135. 
25. “Petre Trişcă – promotor al dezideratului interdisciplinarităţii”, în Sociologie Românească, Anul III, Nr. 1, 

1992, p. 77-81. 
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