Sumarul studiilor

ocskor Éva: Starea de sănătate a locuitorilor judeţului Harghita, din perspectiva serviciilor sanitare. Studiul analizează mortalitatea în România, în special judeţul Harghita, cauzele mortalităţii premature, precum şi disparităţile legate de mortalitate în contextul
internaţional. Condiţiile nefavorabile natalităţii reprezintă grave probleme social-economice şi
pot fi sursa unor tensiuni politice. Secolul XXI. întâmpină, pe termen lung, două provocări
majore: una de natura demografică iar alta de natură climatică. Provocarea demografică, pe
plan global, o constituie suprapopularea, iar în societăţile postindustriale, mai ales în Europa,
îmbătrânirea populaţiei ce provoacă creşterea sarcinilor de întreţinere şi scăderea puterii competitive. Conform calculelor preliminare efectuate de ONU, populaţia Europei va reprezenta
din ce în ce mai puţin din populaţia activă a globului.
Bocskor Éva sociolog, Universitatea Sapientia Miercurea Ciuc; e-mail: bocsievi@yahoo.com.
Csata Zsombor−Dániel Botond−Pop Carmen: Tineri în debutul carierei profesionale pe piaţa forţei de muncă. Studiul se concentrează asupra relaţiei dintre sistemul educaţional şi piaţa forţei de muncă, privite în lumina politicilor educaţionale şi schimbărilor structurale
după 1989. În sens mai restrâns, este analizată plasarea pe piaţa forţei de muncă a licenţiaţilor
Universităţii Babeş-Bolyai aflaţi în debutul carierei profesionale.
Csata Zsombor sociolog, asistent universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială, catedra de Sociologie; e-mail: csatazsombor@yahoo.com.
Dániel Botond sociolog; e-mail: danielbotond@gmail.com.
Pop Carmen sociolog, colaboratorul Centrului de Dezvoltare Universitară;
e-mail: lcarmen@staff.ubbcluj.ro.
Gál Katalin: Particular versus periferic. Strategiile economice informale ale studenţilor clujeni. În procesul înţelegerii strategiilor economice informale din România, şi
mai restrâns, din Cluj, trebuie cuprinsă, dincolo de cunoaşterea activităţilor surprinse sau observabile, şi o perspectivă care nu conform exerciţiilor informale concrete îi abordează pe cei care
activează în sfera informală ci având drep ţintă grupurile descrie strategiile sau practicile care
se ascund după particularităţi (a se înţelege gurpuri particulare). În cazul de faţă, particularitatea vizată o constituie grupul studenţilor clujeni, care dincolo de faptul că prin prezenţa lor
au alcătuit sectoare economice specializate pe acest grup, au „dezvoltat” strategii economice
informale caracteristice exclusiv grupului.
Gál Katalin sociolog, doctorandă Universitatea Babeş-Bolyai;
e-mail: gal_katalin@yahoo.com.
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Kiss Zita: „Acesta este căminul nostru” − Cultura locativă a tinerelor cupluri din
Cluj. Anturajul oamenilor este în strânsă legătură cu stilul de viaţă. Cultura locativă a indivizilor constituie cea mai evidentă reprezentare a modului lor de viaţă. Elementele de design interior, compoziţia obiectelor „vorbesc” de modul de structurare a vieţii oamenilor care locuiesc
printre ele, de modelele şi mecanismele normative care le modelează viaţa. Scopul studiului
este descrierea pattern-urilor de design interior, cultura locativă a cuplurilor tinere din Cluj şi,
de asemenea, descrierea unor elemente definitorii în conlocuirea tinerilor.
Kiss Zita sociolog, masterandă a Universităţii Babeş-Bolyai; e-mail: kiss_zita@yahoo.com
Telegdy Balázs: Structurarea spaţială a problemelor sociale – sunt sau nu eficiente regiunile de dezvoltare din România din perspectiva tratării problemelor
sociale? Autorul se întreabă cât sunt de reale regiunile de dezvoltare actuale din România, în
ce măsură acoperă ele problemele sociale comune ale judeţelor componente, şi în ce măsură
corespund hotarele acestora cu problemele ce caracterizează unităţile astfel alcătuite. Studiul,
prin descrierea situaţiei, formulează propuneri în desemnarea unor hotare noi a regiunilor de
dezvoltare. Pe lângă faptul că nu există o „reţetă UE” universală în alcătuirea regiunilor, trebuie luate în considerare în primul rând acele probleme regionale, economice şi sociale care
contribuie la fundamentarea diferitelor regiuni de nivel NUTS pe omogenitatea unităţilor administrative mai mici, care le alcătuiesc.
Telegdy Balázs sociolog, asistent universitare, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc;
e-mai: telegdyb@yahoo.com
Petrovici Norbert: Managerism paternalist. Relaţii de putere a elitei politice române la sfârşitul anilor 80’ şi începutul anilor 90’. Autorul prezintă, în contextul Europei centrale si de est, diferenţele dintre modelele reproductive ale elitei comuniste din unele ţări
ale acestei regiuni, focusând pe cazul României. Se accentuează faptul că diferenţele specifice
se pot găsi în deosebirile dintre diferiţi actori politici. În cadrul studiului, se face o comparaţie
cu Ungaria deoarece şi în acest caz, ca şi în cazul României, tehnocraţii şi birocraţii regimului
trecut au obţinut poziţii de putere însemnate în structura socială a noul regim, deşi în cele două
ţări se observă direcţii diferite de dezvoltare.
Petrovici Norbert sociolog, e-mail: norbertpetrovici@yahoo.com
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