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                  Europass  
curriculum vitae  

  

 

Date Personale 

 

Nume / Prenume 

Titlul stiintific 

 Stativă Ecaterina Elisabeta 
Doctor in sociologie, cercetator stiintific gr.1( CS1) 

Adresă (e)  Bucuresti 

Telefon    

E-mail  kattyshu@yahoo.com 

   

 
 

   

 

Experiență profesională  

 

Data 

  
1974-1976 

Ocupație sau funcție deținută  Sociolog stagiar 

Principalele activități și responabilități  Activitati de executie la seviciul plan si personal 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

 Intreprinderea  de rulmenti, Alexandria, jud.Teleorman 

Data  1976-1978 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitati didactice specifice copiilor scolari  cu deficiente intelectulale usoare si medii 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

 Scoala speciala nr. 8 , Bucuresti 

Data  1978-1990 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Initierea si realizarea unor studii epidemiologice privind comportamentul demografic al familiei, 
sanatatea copilului si a femeii 

 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

  Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului, Bucuresti 

Data  1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetator stiintific gr III 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Initierea si realizarea unor studii si cercetari epidemiologice in domeniul starii de nutritie a copiilor si 
femeilor din Romania, a sanatatii reproducerii, a bunastarii si drepturilor copilului,  formare de 
personal 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

 Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului , Bucuresti 

Data  1994-1998 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetator stiintific gr II,  si din anul 1997 sef Laborator studii si cercetari in pediatrie si obstetrica 
sociala; In  1998 obtinerea titlului de cercetator stiintific gradul 1 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Initierea si realizarea unor studii si cercetari epidemiologice in domeniul  starii de nutritie a copiilor si 
femeilor din Romania, a bunatarii familiilor si copiilor, formare de personal, Implementarea si 
evaluarea unor programe de interventie, coordonarea activitatii Laboratorului de cercetare in 
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pediatrie si obstetrica sociala 

 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

  Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului ”Alfred Rusescu”, Bucuresti 

Data  1998-1999 

Funcţia sau postul ocupat  Expert 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Program UE Phare implementat de Departamentul national pentru protectia copilului din Romania 
prin Sera Romania 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

 Acordarea de suport autoritatilor locale din judetele regiunii 7 a Romaniei ,pentru implementarea 
reformei initiate de guvern in protectia drepturilor copilului 

Data  1999-2007 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetator stiintific 1, sef Laborator studii si cercetari in pediatrie si obstetrica sociala 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activitatii de cercetare a Laboratorului, participare la competitii nationale si 
internationale de cercetare, initierea si realizarea unor studii in domeniul a starii de nutruitie a 
copiilor si gravidelor, a sanatatii si bunastarii copiilor( abuz neglijare abandon), prevenirii mortalitatii 
infantile, redactarea de materiale informative, evaluari de programe de interventie etc. 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

 Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului ”Alfred Rusescu”, Bucuresti 

Data  2007 – pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetator stiintific 1, coordonator national al obiectivului privind Promovarea alaptarii in cadrul 
Programelor nationale de sanatate - componenta sanatatea mamei si copilului 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare la competitii nationale de cercetare in domeniul starii de nutritie si a sanatatii femeii si 
copilului, a bunastarii copilului; formare de personal in domeniul nutritiei copilului, drepturilor, 
bunastarii copilului; evaluarea in vederea acreditarii spitalelor ca prietene ale copilului; redactarea de 
materiale informative pentru profesionisti si populatie, evaluari de programe de interventie, 
elaborarea unor instrumente de evaluare,  etc. 

Denumirea și adresa angajatorului 

 

 Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului ”Alfred Rusescu”, Bucuresti 

 

Studii si cursuri de 
specializare 

 

Data  1970-1974  

Titlul calificării obținute  Diploma de sociolog  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Bucuresti – Facultatea de sociologie  
   

 

Data  9 martie -1 aprilie 1993  

Titlul calificării obținute  Diploma de absolvire  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  Programul de initiere in informatica  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Centrul de perfectionare a personalului superior sanitar  
   

 

Data  24 mai –4 iunie 1993  

Titlul calificării obținute  Certificat  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  An Epidemiological Approach to Reproductive Health  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Center for Desease Control – Atlanta, Georgia, SUA, curs organizat si desfasurat la Praga  
   

 

Data  10 ianuarie 1994 – 1 aprilie 1994  

Titlul calificării obținute  Certificat  de absolvire  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  “Diagnostique Communautaire,  Intervention programmes et evalluation”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Centre International de I’Enfance –Paris 
 

 

   

 

Data  24-28 Iunie 1996  

Titlul calificării obținute  Certificat de absolvire  
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Principalele subiecte şi calificări însuşite  Managementul stiintei  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul cercetarii si tehnologiei Firma Ernst&Young 

 

 

   

 

Data  25 noiembrie  –  07 decembrie 2002  

Titlul calificării obținute  Certificat  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  Utilizarea programului Epi info in monitorizarea starii de sanatate a mamei si copilului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, altui Personal cu Studii 
Superioare si Asistentilor Medicali  

 

   

 

Data  Iulie 2003 – Februarie 2004  

Titlul calificării obținute  Certificat de Instructor formator  in domeniul sanatatii si bunastarii copiilor  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  « Curs de formator in sanatatea si bunastarea copilului » - recunoscut de CNFPA  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul sanatatii,Centrul de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, altui Personal 
cu 3amili Superioare si Asistentilor Medicali 

 

   

 

Data  18-22 septembrie 2006  

Titlul calificării obținute  Certificat  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  « Programme for infant toddler care ».Concepte de baza  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Lift the children( SUA)   
   

 

Data  Iunie – Iulie 2008  

Titlul calificării obținute  Certificat de formator pentru educatia continua a adultului  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  « Curs de formator pentru formarea continua a adultului » - recunoscut de CNFPA 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul educatiei cercetarii si tineretului, Ministerul muncii familiei si egalitatii de sanse  
   

 

Data  12-15 februarie 2009  

Titlul calificării obținute  Certificat de formator  in promovarea alaptarii  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  «  Curs de formator in promovarea alaptarii » - recunoscut de CNFPA  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii 
Superioare si Asistentilor Medicali 

 

   

 

Data  26-29 martie 2009  

Titlul calificării obținute  Certificat de evaluator    

Principalele subiecte şi calificări însuşite  Curs de evaluator pentru  «Initiva Spital prieten al copilului”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul Sanatatii Centrul National de Perfectionare in domeniul sanitar  
   

 

Data  22-24 septembrie 2009  

Titlul calificării obținute  Certificat de participare  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  “Educaţia prenatală – un punct de cotitură în istoria naşterii şi în istoria umanităţii”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Centrul National de Perfectionare in domeniul sanitar Bucuresti 
 

 

Data  2010  

Titlul calificării obținute  Doctor în ştiinţe - Sociologie  

Principalele subiecte şi calificări însuşite  Sociologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul educatiei cercetarii si tineretului,Universitatea Bucureşti  

 

                                                  Data 

Titlul calificării obținute 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
2012 
 
Certificat Manager de proiect 
 
Ministerul educatiei cercetarii si tineretului, Ministerul muncii familiei si protectiei sociale 
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Participari la alte formari 
si ateliere de lucru   international 
(selectiv) 

 

 

 
 

Institutia  Danish Red Cross – Danemarca, Elsinore 
„Alternative la institutionalizarea rezidentiala copiilor” 

Perioada 5-11 martie 1991  

Grade sau diplome obtinute Fara 

Institutia  Medicine du Monde, Moscova 
Planificarea familiala in tari ex-comuniste 

Perioada 19-26 noiembrie 1996 

Grade sau diplome obtinute fara 

Institutia  Aman, Iordania 
„Global Workshop on the Evaluation of Parenting 
Programmes” organizat de Unicef New-York 

Perioada 5-11 Mai 2007 

Grade sau diplome obtinute fara 

Institutia  Amsterdam, Olanda, Brooking Institute SUA . 
„Early Child Development programs evaluation” – 
Methological issues 

Perioada 4 martie 2008 

Grade sau diplome obtinute fara 
 

 
  

 

                               Aptitudini  
competente  

si experiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Realizare de studii si cercetari, indeosebi, de tip epidemiologic( descriptiv si analitic) privind  
sanatatea femeii si copilului 

 Realizarea de evaluari de programe 

 Elaborarea unui design de cercetare cu toate componentele sale 

 Managementul si coordonarea unui studiu de cercetare 

 Coordonarea unei echipe de cercetare  

 Desing si metodologie pentru diferite tipuri de studii 

 Tehnici de esantionare si de selectie pentru esantioane probabilistice si neprobabilistice 

 Elaborarea diferitelor tipuri de instrumente de colectare a datelor cantitative si calitative ( 
chestionare, scale, ghid de interviu, ghid de focus group etc) 

 Realizarea programului de introducere a datelor in  SPSS 

 Prelucrari statistico-matematice  in SPSS, prezentarea rezultatelor cercetarii 

 Redactarea raportului de cercetare 

 Formator certificat pentru formarea continua a adultului 

 Formator certificat pentru bunastarea copilului 

 Formator certificat promovarea nutritiei copiilor sub 2 ani 

 Furnizor de formare – formarea continua a adultului 

 Manager de proiect 

 Redactarea materialelor pentru formare 

 Redactarea de materiale educationale pentru profesionisti si populatie 

 Evaluator acreditat/certificat pentru  „Spitalul prieten al copilului” 

 Elaborarea si implementarea unor programe de interventie,  

 Elaborarea unor instrumente de monitorizare si evaluare 

 Abilitati de comunicare cu autoritati, organizatii, persoane 

 Lucru cu si in grupuri multi si interdisciplinare 

 Experienta in cercetarea  indicatorilor demografici, ai statisticii vitale si sanitare, precum si ai altor 
indicatori cu 4amilias4 in starea de sanatate a populatiei, copilului si femeii.  

 
 

Aptitudini și competențe 
utilizare calculator  

si limbi straine 

 Utilizarea curenta din pachetul Microsoft Office a: Word, Excel, Power Point; 

 

                 Speaking     Writing  

  Listening Reading Interaction Production   

 Franceza C1 C1 C1 C1          B2  

 Engleza B1 B2 B1 B1          B2  
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Experienta acumulata in 
activitatea de cercetare 
stiintifica, implementare si 
evaluare programe, elaborare 
de tehnici si metodologii de 
evaluare si monitorizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 
 

Titlul Proiectului /Programului Functia Perioada 

1.Evaluarea situatiei alaptarii si a practicilor de 
nutritie la copiii pana la 2 ani in Romania 
-Studiu  de cercetare( survey) pe esantion 
reprezentativ- finantat de MS/IOMC si Unicef 

coordonator 2010-2011 

2.«  Instrumentul de evaluare a dezvoltarii 
copilului la finalul gradinitei »  
-Proiect de cercetare- finantat de Banca 
Mondiala 

expert 2010-2011 

3. Acompanierea perinatala in Romania 
Studiu de cercetare pe esantion reprezentativ( 
survey)  - colaborare IOMC cu FONPC , finantat 
de Ambasada Frantei si Olandei  

Expert 2009-2010 

3.Programul national de sanatate a femeii si 
copilului – interventia 11 Prmovarea alaptarii 
finantat de Ministerul sanatatii 

Coordonator national 2007-2012 

4. Validarea reperelor fundamentale in 
dezvoltarea copilului in Romania 
Proiect de cercetare- Finantat de Unicef 

Expert 2009 

5.Evaluarea impactului programului national de 
educatie parentala asupra dezvoltarii copiilor in 
perioada de prescolar  si scolar mic – finantat de 
Unicef 

Coordonator  2008-2009 

6.Cunostinte, atitudini, si comportamente ale 
femeilor insarcinate si ale femeilor avand copii de 
6-9 luni privind fumatul si renuntarea la fumat 
Studiu de cercetare realizat pe esantion 
reprezentativ pentru zona Bucuresti-Ilfov( 
survey)  - finantat de International Development 
Research Center, Ottawa, Canada  

Expert 2007-2008 

7.Elaborarea unor instrumente de evaluare a 
bunastarii copilului mai mare de 2 ani, aflat in 
plasament la asistentul maternal profesionist( 
pentru uzul Inspectiei sociale). Finantat de World 
Learning 

Coordonator de proiect 2007 

8.Studiu privind cunostintele atitudinile si 
practicile parentale in Romania( survey) 
Studiu de cercetare pe esantion reprezentativ-
finantat de Unicef 
 

Consultant stiintific 
 si autor 

           2005-
2006 

9 Situatia abandonului copiilor din Romania( 
survey) 
Studiu de cercetare pe esantion reprezentativ- 
Finantat de IOMC si Unicef 

Coordonator  2005 

10.Studiu privind starea de nutritie a gravidei in 
Romania( survey)  
Studiu de cercetare-Finantat de IOMC si  Unicef 

Coordonator  2004-2005 

11.Studiu privind starea de nutritie a copiilor in 
varsta de 6-7 ani in Romania( survey) 
Studiu de cercetare pe esantion reprezentativ- 
Finantat de IOMC si Unicef 

Coordonator  2004-2005 

12.Studiu privind starea de nutritie a copiilor sub 
5 ani in Romania( survey) 
Studiu de cercetare pe esantion reprezentativ- 
Finantat de IOMC si Unicef 

Coordonator  2004-2005 

13.Cauzele medico-sociale ale mortalitatatii 
copiilor sub 5 ani la domiciliu in Romania 
Studiu de cercetare pe esantion reprezentativ- 
Finantat de si IOMC si Unicef 

Coordonator 2003-2004 

14.Evaluarea interventiilor de combatere a celor 
mai grave forme de munca a copilului  

Investigator principal 
(coordonator) 

2004 
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-Finantat de biroul International al Muncii 

15.Evaluarea  proiectelor finantate de Unicef care 
urmăresc prevenirea abandonului copiilor în 
maternităţile din Romania-finantat de Unicef 

Coordonator  2003 

16.Educatia timpurie in Romania( survey) 
Studiu  de cercetare pe esantion reprezentativ-
Finantat de Unicef 

Coordonator 2003 
 

17.Studiu de referinta privind munca copilului in 
mediul rural( Baseline survey)- finantat de Biroul 
International al Muncii 
 

Coordonator  2001 

18.Cresa un serviciu in favoarea femeii si familiei( 
studiu pilot) 
Finantat de CEDP 

Coordonator  2001 

19.Evaluarea nevoilor de servicii sociale pentru 
comunitate (intr-o zona defavorizata social din 
Bucuresti) 
Finantat de Unicef 

Coordonator  2000 

20.Cercetarea abuzului asupra copilului in 
institutii de protectie sociala din Romania( 
survey) 
Studiu  de cercetare pe esantion reprezentativ – 
finantat de Unicef 

Coordonator  
 

1999-2000 

21.Evaluarea activitatii mediatorilor sanitari in 
comunitati roma 
Finantat de Unicef 

Coordonator  1998 

22.Cauzele institutionlizarii copiilor  in Romania( 
survey) 
Proiect de cercetare- Finantat de Unicef 

Coordonator  
 

1996-1997 

22..Program de crestere a competentelor 
personalului medical in domeniul psihosocial 
(colaborare cu OMS), finantat de Unicef 

Consultant stiintific 1996 

23.Studiu privind anemia feripriva la femeia 
tanara intr-o zona pilot( survey) 
Studiu de cercetare- Finantat de Academia de 
stiinte Medicale 

Coordonator 1996-1998 

24.Evaluarea programului de dezvoltare a retelei 
de mediatori sanitari  in comunitatile de romi 
Finantat de Unicef 

Consultant stiintific 1998-1999 

25 Studiu privind relatia familie- scoala in 
comunitati roma din Bucuresti 
Proiect de cercetare-finantat de Unicef 

Coordonator 1995 

26. Cercetarea sanatatii reproducerii in Romania( 
survey) 
Studiu  de cercetare-  finantat de USAID, 
UNFPA,Ministerul sanatatii, Unicef 

Coordonator de teren 1993 

27..Studiul mortalitatii materne si a asistentei 
prenatale in Romania( survey) 
Studiu de cercetare- Unicef 

Coordonator  1993 

28.Studiul starii de nutritie la copilul 0-5 ani in 
Romania( survey)- finantat de CDC Atlanta si 
Unicef 

Membru al echipei de 
realizatori 

1992 

29.Necesarul de personal si de formare a 
personalului  in leaganele de copii 
Proiect -finantat de Unicef 

Membru al echipei de 
realizatori 

1992 

30.Cauzele institutionlizarii copiilor  in leagane si 
sectii de distrofici din Romania( survey) 
Proiect de cercetare- Finantat de Unicef si 
Ministerul Sanatatii 

 
Membru al echipei de 

realizatori 

1991 

31.Program de promovare a alimentiei la san (cu 
asistenta tehnica de la OMS), finantat de 
Academia de Stiinte Medicale 

Membru al echipei de 
realizatori 

1986 
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Publicatii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucrari publicate 

 

 

 

1.Adrian V. Rus, Ecaterina Stativa, Jacquelyn S. Pennings, David R. Cross, Naomi Ekas, Karyn B. 
Purvis, Sheri R. Parris, Severe punishment of children by staff in Romanian placement centers 
for school-aged children: Effects of child and institutional characteristics, Child Abuse & 
Neglect, (2012 Impact Factor 1.610 Available online 7 August 2013, ISSN 0145-2134, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.07.003.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014
521341300183X) 

2.Situaţia alăptării copiilor sub 2 ani din România(2012) autori: Ecaterina Stativa, Silvia 
Stoicescu, Cornelia Novak, in vol. Antropologie şi cultură, Ed. Niculescu,ISBN 978-973-748-674-5 

3..Aspecte ale sănătăţii copiilor din România( 2012) –realităţi şi deziderate [Children’s Health Issues 
in Romania – Present and Expectations] Alin Stănescu, Ecaterina Stativă, Revista de asistenta nr 
1/2012, 
4.Acompanierea perinatală (2011) Coord: Daniela Gheorghe, Autori: Diana Nistorescu, 
Ecaterina Stativă, şi alţii, Ed. Alpha MDN (CNCSIS), ISBN: 978-973-139-180-9 
5. Cercetarea parentalităţii la segmentul părinţilor care au copii preşcolari (2011) Ecaterina 
Stativă şi alţii în volumul Antropologie şi biodiversitate, Ed. Niculescu, ISBN 978-973-748-617-2 
6. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7( 
2010) ani. Coord: Mihaela Ionescu; autori: Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, Ioana Herseni, 
Cristina Popescu, Ecaterina Stativa, Catalina Ulrich, Cornelia Novak, Editura Vanemonde ISBN 
978-973-1733-16-6 
7.Alimentatia sugarului –Sfaturi pentru parinti »( 2010) – autori  Michaela Nanu, Gabriela Oproiu, 
Alina Popp, Ecaterina Stativa, Ministerul sanatatii, Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului” 
Alfred Rusescu” – Editura Imprimeria Nationala – ISBN  - 978-973-87362-8-3, Ed. A 2-a revizuita 
8.Alimentatia sugarului – Indrumar pentru medicii de familie (2010) autori : Prof. Dr.Dumitru 
Matei, conf.dr.Nicolae Suciu. Michaela Nanu CS1, dr. Gabriela Oproiu dr.Alina Popp Tatiana 
Ciomartan, Ecaterina Stativa CS1,. Dr.Daniela Iorgulescu CS2, dr. Florentina Moldovan CS2, 
Corina Bacalearos CS, – Ministerul sanatatii,  Institutul pentru ocrotirea memei si copilului”Alfred 
Rusescu”  – Editura Imprimeria Nationala, ISBN:978-973-87362-9-0,  Ed a 2-a revizuita 
9.Cunostinte atitudini practici parentale( 2008) – Carmen Anghelescu, Ecaterina Stativa, Alin 
Stanescu – Protectia sociala a copilului, Revista de pedagogie si asistenta sociala, Anul X, 
nr.3(32)/2008 – Editura universitara( CNCSIS), ISSN 1453-393-X , Pag 88-94 
10.„Educatia timpurie si specificul dezvoltarii copilului prescolar”Capitolul Sanatatea si 
nutritia copilului preescolar (2008):Ministerul educatiei cercetarii si tineretului, Unitatea de 
management al proiectelor pentru invatamantul preuniversitar, Proiectul pentru reforma educatiei 
timpurii autori- Cristiana Boca(coord) Mihaela Bucinschi, Anita Dulman, Gabriela Dumitru, Vasile 
Flueras, Marcela Marcinschi Calineci, Ecaterina Stativa, Catalina Ulrich– Editura Educatia 2000 +, 
ISBN-978-973-1715-12-4  
11.Alimentatia sugarului – Indrumar pentru medicii de familie »(2008) Autori : Corina 
Bacalearos, Tatiana Ciomartan, Daniela Iorgulescu, Dumitru Matei, Florentina Moldovan, Michaela 
Nanu, Gabriela Oproiu, Alina Popp, Ecaterina Stativa, Nicolae Suciu. – Ministerul sanatatii IOMC  – 
Editura Oscar Print( acreditata de CNCSIS) – ISBN  - 978-973-668- 212-7 
12.« Alimentatia sugarului –Sfaturi pentru parinti »( 2008) – autori  7amilia Nanu, Gabriela 
Oproiu, Alina Popp, Ecaterina Stativa, Ministerul Sanatatii, IOMC – Editura Oscar Print( acreditata 
de CNCSIS) – ISBN  - 978-973-668- 212-4 
13. « Alimentatia copilului si gravidei :ghid practic pentru moase si asistente medicale »  –   ( 
2007) Unicef –  Ministerul Sanatatii Publice, Programul National de preventie, subprogramul de 
sanatate a femeii si copilului , Lucrare colectiva :Gina Palicari, Rodica Nanu, Michaela Nanu, 
Ecaterina Stativa, Ioana Anca,Gabriela Oproiu, Alina Stanescu  -Bucuresti Editura Marlink,  –
ISBN :978-973-8411-73-9 
14. Principii in alimentatia copilului si gravidei( 2006) , Ministerul Sanatatii Publice,Unicef 
Programul national 3 de sanatate a femeii si copilului, Lucrare colectiva:Gina Palicari, 
Rodica Nanu, Michaela Nanu, Ecaterina Stativa, Ioana Anca, Gabriela Oproiu, Alina 
Stanescu  Editura MarLink 2006,  ISBN( 10) 973-8411-59-9 
15. Statusul nutritional al femeii gravide in Romania( 2006); autori :Michaela Nanu, Ecaterina 
Stativa, Anca Vitcu, IOMC-Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului « Alfred Rusescu » 
Ministerul Sanatatii Publice,  Unicef – reprezentanta in Romania Editura: MarLink , ISBN:973-8411-
47-5 ; 
16.Starea de nutrite si statusul iodului la scolarii cu varsta de 6-7 ania( 2006) Ecaterina 
Stativa(coord); autori :Michaela Nanu, Anca Vitcu, IOMC-Institutul pentru ocrotirea mamei si 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.07.003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014521341300183X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014521341300183X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014521341300183X
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/childrens_health_issues_in_romania__present_and_expectations
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/childrens_health_issues_in_romania__present_and_expectations
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Activitati  de formare continua     
a adultilor si didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copilului « Alfred Rusescu » Ministerul Sanatatii Publice,  Unicef – reprezentanta in Romania 
Editura: MarLink , ISBN:973-8411-46-7 ; 
17. Starea de nutritie a copilului varsta de pana la 5 ani  in Romania( 2006); autori: Rodica 
Nanu, Gina Palicari, Ecaterina Stativa, Anca Vitcu; IOMC-Institutul pentru ocrotirea mamei si 
copilului « Alfred Rusescu » Ministerul Sanatatii Publice,  Unicef – reprezentanta in Romania Editura 
MarLink , ISBN : 973-8411-45-9 ; 
18. Cunostinte atitudini si practici parentale in Romania( 2006) ; autori : Carmen Anghelescu, 
Ecaterina Stativa, Anca Vitcu ; Editura :Alpha MDN,2006 ;  ISBN 10)973-7871-48-0 
Nota : disponibil si in limba engleza  
19. Cauzele medico-sociale ale mortalitatii copiilor sub 5 ani la domiciliu si in primele 24 de 
ore de la internarea in spital (2005); autori Ecaterina Stativa, Anca Vitcu, Alin Stanescu ; IOMC-
Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului « Alfred Rusescu » Ministerul Sanatatii Publice,  Unicef 
– reprezentanta in Romania Editura  MarLink, 2005 ; ISBN:973-8411-39-4 ;   
Nota : disponibil si in limba engleza 
20. Situatia abandonului copiilor din Romania( 2005)- raport – Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului, Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului, Unicef– autori :  
Ecaterina Stativa, Carmen Anghelescu, Rodica Mitulescu, Michaela Nanu, Nina Stanciu 
Nota : disponibil si in limba engleza 
21. Efectele institutionalizarii pe termen lung( 2005) S. Mitulescu , Ecaterina Stativa,Rodica 
Mitulescu – Revista  de Asistenta sociala 1-2/2005 Editura Polirom 
22. Educatia timpurie in Romania( 2004) –autori: Ecaterina Stativa, Carmen Anghelescu Centrul 
pentru educatie si dezvoltare profesionala,Step-by Step, IOMC-Institutul pentru ocrotirea mamei si 
copilului « Alfred Rusescu » Unicef – reprezentanta in Romania,  Editura Vanemonde, ISBN 973-
86502-6-7 
23. Munca copilului in mediul rural(2001), autor- Ecaterina Stativa Biroul international al muncii 
,programul de eliminare al muncii copiilor ( PIEMC)Speed promotion, 2001, ISBN 973-0-02976-8  
Nota : disponibil si in limba engleza  
24. Abuzul asupra copilului in institutiile de protectie sociala din Romania(2002), autori: 
Ecaterina Stativa(coord.), Carmen Anghelescu si altii: - Unicef, Autoritatea nationala pentru 
protectia copilului si adoptie, IOMC Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului « Alfred Rusescu », 
Fundatia Internationala Pentru copil si familie, Editura Extreme Group, 2002, ISBN- 973-85319-8-5 
Nota : disponibil si in limba engleza 
25. Asezaminte sociale pentru copii -  repere manageriale( 1997) – Lucrare colectiva – 
Fundatia internationala pentru copil si familie, Ecole nationale de la sante publique, Eurodir , 
Ecaterina Stativa autor capitolul: Radacinile institutionalizarii excesive in Romania pag. 41-49 
26.„Cauzele institutionalizarii copiilor in Romania”- 1997- raport  autori: P. Stephenson, C. 
Anghelescu, E.Stativa, S. Pasti 
Nota : disponibil si in limba engleza 
27.”Training needs of staff I Romanian Institution of Young Children”, Child:Care Health 
Development. 1993 May-Jun;Volume19 Issue 3, pages 221-234,May 1993. 
 P. Stephenson, Carmen Anghelescu, Steliana Fumarel, Daniela Iorgulescu, Rosemary McCreery, 
Rodica Nanu, Gina Palicary, Stelian Popa, Alin Stanescu, Ecaterina Stativa 
28.”Studiul mortalitatii materne si a asistentei prenatale in Romania”( 1993) – raport- Ministerul 
Sanatatii, IOMC, Unicef, OMS Coordonatori si autori: Mihaela Badea, Ecaterina Stativa, Patricia 
Stephenson –  
29.“Necesarul de personal si de formare a personalului  in leaganele de copii” (1992)- raport 
Ministerul sanatatii, IOMC, Asociatia Adolescentul, UNICEF – P. Stephenson, Carmen Anghelescu, 
Steliana Fumarel, Daniela Iorgulescu, Rosemary McCreery, Rodica Nanu, Gina Palicary, Stelian 
Popa, Alin Stanescu, Ecaterina Stativa 
30.”Romanian health and social system for children and 8amilias;future direction in health 
care  reform” British Medical Journal , 1992 vol 304 febr. , co-autor, lucrare colectiva; 
31. Cauzele institutionlizarii copiilor  in leagane si sectii de distrofici din Romania – raport, 
Ministerul Sanatatii, IOMC, UNICEF – lucrare colectiva 
32.”Promovarea  alimentatiei la san”, 1988 – film documentar in colaborarea cu OMS consultant;   
33.”Dorinta de a avea urmasi ” rev. Stiinta si tehnica nr. 2/1987, autor; 

34.„Pledoarie pentru maternitate constienta”  Ed. Medicala, 1981, co-autor 
 
 

1. Formare de personal( formarea continua a adultilor) 

 

2012- „Promovarea alaptarii si educatia prenatala a cuplurilor”- proiect initiat si finantat de Guvernul 
Romaniei, Ministerul Sanatatii prin Programele Nationale de Sanatate – Cursuri adresate asistentilor 
medicali, asistentilor comunitari si mediatorilor sanitari. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7686089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7686089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7686089
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2012- „Mai multe centre de ingrijire pentru copilul tau, mai multe oportunitati de angajare pentru 
tine” – proiect finantat din Fondul Social European POSDRU 2007-20013 initiat si derulat de 
Guvernul Romaniei prin Ministerul muncii si protectiei sociale AMPOSDRU, Consiliul general al 
Municipiului Bucuresti, Directia generala de asistenta sociala – Cursuri livrate pentru personalul de 
educatie timpurie din 13 crese, sect 3 Bucuresti 

2011 – „Creşterea capacităţii autorităţilor publice din România în vederea sprijinirii copilului cu 
dizabilităţi în cadrul propriei familii” – proiect finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European iniţiat şi derulat de către Direcţia Generală Protecţia Copilului din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Cursuri pentru instruirea medicilor de familie, 
reteua scolara,neuropsihiatri, a cadrelor didactice şi a membrilor Comisiilor de Protecţie a Drepturilor 
Copilului. 

2010 – Instruirea medicilor din reţeaua şcolară şi a medicilor de familie pentru sceeningul obezităţii 
şi al supraponderii, în judeţele Vrancea, Dâmboviţa şi Prahova, proiect finanţat de Guvernul 
României, prin Programele naţionale de sănătate 2010 

2010 – Managementul serviciilor sociale – instruire a personalului din Telechiu Jud. Bihor, cuprind în 
proiectul „Good Start”, finanţat fe Roma Education Fund şi Internaţional Step by Step Association. 

2009. – Abuz, neglijare,violenta domestica – instruire furnizata pentru Structurile comunitare 
consultative din judetul Caras-Severin – organizat de asociatia Pentru fiecare copil o familie si 
finantat de Unicef 

2007- Rolul si responsabilitatile personalului medical in protectia si promovarea drepturilor copilului- 
curs adresat asistentelor m9roject 9roject9 prin Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a 
Medicilor, Farmacistil9rojectui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali 
2007. Importanta alaptarii pentru dezvoltarea  copilului curs adresat asistentelor medicale din IOMC 
prin Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu 
Studii Superioare si Asistentilor Medicali 
2006 Prevenirea neglijarii si abandonului copiilor –curs adresat unor lideri ai comunitatilor locale din 
judetul Caras 9roject, derulat prin proiect UNICEF 
2003-2004 Drepturile copilului –curs de formare derulat prin Programele de interes national(PIN) 
adresat asistentilor maternali in  judete din nord-est si municipiul  Bucuresti ; 

2002, 2003, 2004, 2005, -Formarea unor abilitati de viata necesare  copiilor aflati in centre de 
plasament –cursuri  adresate educatorilor din  centrele de plasament aflate in  judete din nord –est, 
nord-vest, vest, si centrul tarii, derulate prin proiecte finantate UNICEF; 

2002-Drepturile copilului –curs adresat asistentilor maternali in  judete Din nord-estul tarii. derulat 
prin proiecte finantate de UNICEF; 

2002- Drepturile copilului cursuri adresate medicilor de familie din unele judete din sud-vest, 
derulate prin proiecte finantate de UNICEF; 

2001-Formarea in management a sefilor unor centre de plasament pentru copilul cu nevoi speciale- 
cursuri derulate prin proiecte finantate de UNICEF 

1999- Formarea profesionistilor de la unele Directii judetene  de protectie a copilului, pentru 
prevenirea abuzului si neglijarii copilului, derulate  prin programele Phare de protectie a –opilului ; 

1993-1995 - Formare  in management a directorilor institutiilor rezidentiale de  protectie sociala  
pentru copii 0-3 ani; 
                   - Formare in management a asistentelor sefe  de la institutiile rezidentiale de protectie 
sociala pentru copiii 0-3 ani ; 
                   - Formare in management a unor sefi de centre de plasament destinate copiilor cu nevoi 
speciale – prin programele Phare de prote–tie a copilului 
1995 -Umanizarea ingrijirilor in spitalele de pediatrie- curs adresat personalului medical in IOMC prin 
Centrul de perfectionare a personalului medical; 

1984-1989 Promovarea alimentatiei la san- curs adresat personalului medicall prin Centrul de 
perfectionare a personalului medical; 

2. Activitati didactice 

1990-1991, 1994-1995-Profesor asociat la Scoala postliceala sanitara “Victor Babes” Bucuresti 
pentru disciplina “Asistenta socio-umana in ingrijirile primare de sanatate”. 
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