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În  zilele  de  26  și  27  septembrie,  la  Academia  Română  a  avut  loc  prima  conferință  științifică  organizată  în 
România  având  ca  temă  inovația  socială,  evenimentul  reprezentând  o  afirmare  a  interesului  comunității 
științifice pentru  studierea  factorilor de  inovare a  societății.  Evenimentul, organizat  în  cadrul  Institutului de 
Cercetare a Calității Vieții, face parte dintr‐un program multianual de cercetare al ICCV, program a cărui temă 
de cercetare este tocmai  inovația socială. Această direcție de cercetare, coordonată de prof. univ. dr. Cătălin 
Zamfir, are ca obiectiv conturarea rolului pe care inovația socială îl joacă în procesul de dezvoltare economică și 
socială. 

Lucrările  conferinței  au  reunit  specialiști  interesați  de  tema  inovației  sociale,  care  provin  atât  din mediul 
universitar și de cercetare, cât și din sfera sectorului non‐profit și al organizațiilor private. Bucurându‐se de o 
prezență  semnificativă,  conferința  a  reprezentat  o  ocazie  deosebit  de  fructuoasă  pentru  prezentarea  şi 
dezbaterea interdisciplinară a conceptului de inovație socială. În acest fel, participarea la lucrările conferinței a 
unor  specialiști  de  formație  științifică  diferită  (sociologie,  asistență  socială,  științe  politice,  economie, 
pshihologie, matematică) a contribuit la afirmarea interesului interdisciplinar pentru studierea inovației sociale. 

Organizarea conferinței  internaționale Inovația socială, factor al dezvoltării social‐economice a oferit totodată 
prilejul  pentru  reunirea  unei  adevărate  comunități  academice  de  studiere  a  inovației.  În  cadrul  lucrărilor 
conferinței, au  fost prezentate peste 40 de comunicări  științifice susținute de peste 50 de  invitați din  țară  și 
străinătate. O contribuție semnificativă la dezbateri, atât prin lucrările prezentate, cât și prin luările de cuvânt, 
au  avut  invitații  din  străinătate:  prof.  dr.  Enzo  Rossi  (Tor  Vergata  University‐  Italia),  cercet.  dr.  Antoine 
Heemeryck  (UMR  „Development  et  societe”‐  Franța),  prof.  dr.  Jouni  Ponnikas  (University  of Oulu,  Lönnrot 
Institute‐  Finlanda),  Andra  Aldea‐Partanen  (University  of  Oulu,  Lönnrot  Institute‐  Finlanda),  prof.  dr.  Florin 
Rădulescu (Universitatea Roma 2, Tor Vergata‐ Italia), prof. dr. Victor Mocanu (Academia de Științe‐ Republica 
Moldova). Totodată, pe plan național, conferința a înregistrat participări din partea celor mai importante centre 
universitare  și  de  cercetare  din  țară:  Universitatea  din  București,  Universitatea  Babeș‐Bolyai,  Cluj‐Napoca, 
Universitatea  din  Oradea,  Universitatea  „Lucian  Blaga”din  Sibiu,  Universitatea  de  Vest  din  Timișoara, 
Universitatea  din  Brașov,  Universitatea  din  Bacău,  Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti, 
precum și Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Institutul de Sociologie (Academia Română). 

În deschiderea lucrărilor, prof. univ. dr. Cătălin Zamfir a prezentat cadrul general şi obiectivele programului de 
cercetare a inovației sociale. În cea de‐a doua parte a intervenției, a fost prezentată comunicarea Institutul de 
Cercetare a Calității Vieții – Etapele inovației sociale: calitatea vieții, studiu de caz, care a ilustrat conjunctura ce 
a dus  la  inființarea  Institutului de Cercetare a Calității Vieții  ca act  inovativ  în  contextul primelor  săptămâni 
după evenimentele din decembrie 1989  şi a schimbărilor politice demarate cu această ocazie.  În continuare, 
Laura  Stoica,  cercetător  ştiințific  III,  a  susținut  prezentarea  Proiectul  „Inovația  socială,  factor  al  dezvoltării 
social‐economice” de la idee la implementare, prin care a urmărit să prezinte procesul parcurs în cadrul acestui 
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proiect de la primele idei şi schițe până la punerea în practică a conferinței. Introducerea făcută cu acest prilej a 
avut un dublu obiectiv: atât de  informare a participanților  în  legătură  cu demersurile  şi acțiunile anterioare 
desfăşurate  în  cadrul  institutului  în  zona  inovației  sociale  (şi  aici  prezentarea  relației  dintre  programul  de 
cercetare  a  inovației  sociale  şi  cel  privind  dezvoltarea  socială  a  constituit  un  punct  principal),  cât  şi  de 
prezentare a modului de desfăşurare efectivă a lucrărilor conferinței. 

Comunicarea  susținută  de  către  prof.  dr.  Enzo  Rossi  („Migration  as  a  factor  of  social  innovation  and 
development:  the  Romania  –  Italy  case”)  a  ilustrat  caracteristicile  şi  implicațiile  migrației  în  contextul 
puternicului flux al populației înregistrat între România şi Italia în ultimii ani. Prezentarea invitatului din Italia s‐
a concentrat pe relația dintre migrație şi  inovație şi dezvoltare, evidențiind relația de asociere dintre acestea. 
Prezentarea  profesorului  Rossi  a  surprins  impactul  avut  de  migrația  internațională  asupra  societății  din 
peninsulă, cu accent pe cazul celor peste 1 milion de cetățeni români care se estimează că trăiesc şi muncesc în 
Italia. 

După prezentările din plen, în zile de 27 și 28 septembrie, participanții la conferință au susținut comunicări care 
au abordat  tematica  inovația socială sub cele mai variate aspecte. Menționăm câteva dintre acestea: „ONG, 
practiques  et  ideologies.  Une  problematisation  generale  et  comparative”  (cercet.  dr.  Antoine  Heemeryck), 
„Inovație  pentru  supraviețuire:  modernizarea  ecologică  a  societății  industriale”  (cercet.  şt.  drd.  Filip 
Alexandrescu), „Funcționarea prin programe şi proiecte ca inovație socială” (cercet. şt. III. drd. Cristina Doboș), 
„Cine sunt inovatorii? Corelate socio‐demografice, valorice şi atitudinale ale suportului pentru inovația socială în 
România”  (lect. dr.  Sergiu Bălțătescu),  „Oraşul medieval  transilvan: un  exemplu de genealogie a  inovației  şi 
modernizării  sociale”  (prof.  dr.  Ștefan  Ungurean),  „Combaterea  corupției  ‐  condiție  indispensabilă  pentru 
dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova şi integrarea ei  în Uniunea Europeană” (prof. dr. Victor 
Mocanu), „Amprenta ecologică a României – o nouă perspectivă asupra dezvoltării” (cercet. şt.  I. dr. Mariana 
Stanciu), „Opțiunea pentru strategii inovative în managementul strategic al organizațiilor publice, non‐profit şi 
politice din România”  (prof. dr.  Ion Boboc),  „Intelligence analitic  şi  inovare  socială”  (conf. dr. Gabriel  Sebe), 
„Random Matrix Theory and Latent Sociological Concepts”(prof. dr. Florin Rădulescu), „Social  Innovation and 
Sustainability” (dr. Jouni Ponnikas şi dr. Andra Aldea‐Partanen). 

Conferința s‐a încheiat cu o masă rotundă (moderată de prof. dr. Cătălin Zamfir) având ca temă relația 
dintre    inovația  socială  și dependența de  cale, ocazie  ce a permis  și  realizarea unui  succint bilanț al  întregii 
manifestări, precum și anunțarea lansării unei reviste științifice pe această temă, Inovația Socială. Comunicările 
prezentate  sunt  în  curs  de  publicare  în  numărul  1/2009  al  Revistei  Calitatea  Vieții,  număr  special  dedicat 
conferinței şi disponibil online la www.calitateavietii.ro. 

 


