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LISTA COMPLETĂ DE LUCRĂRI 
ale candidatului DIANA RĂDUŢ-SELIŞTE 

 
A. Maxim 10 lucrări relevante: 

1) Biserica şi dezvoltarea capitalului social în comunităţile rurale, Ed. Beladi: Craiova, 
2016, 416 pag, ISBN 978-973-7773-54-8. 

2) Asistenţa socială participativă (pp. 134 -137), Funcţii şi roluri în asistenţa socială 
(pp. 422-429), Întrevederea (pp. 515 – 520) şi Tehnici de lucru în asistenţa socială 
(pp. 899 – 902) în Neamţu, G (coord)  Enciclopedia Asistenţei Sociale, Ed: Polirom, Iaşi, 
2016, ISBN 978-973-46-4439-1. 

3) Teoria abilitării beneficiarului sau teoria empowermentului (cap. II.10, pp 37-42) și 
Teoria pledării cauzei beneficiarilor de servicii sociale (advocacy) (cap. II.11, pp 43-
44), în Teoria și practica asistenței sociale – suport de curs, Craiova (2010), lucrare 
colectivă tipărită de Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie. 

4) Managementul resurselor umane (Planificarea și raportarea activităților și 
Chestionare pentru autoevaluare și pentru cunoașterea nevoilor de instruire) (cap. 
II, pp 105-111 şi pp 115-116) și Managementul de caz (Criterii de eligibilitate a 
beneficiarilor și Instrumente de intervenție în asistența socială) (cap. VI. 4., pp 177-
232), în Manualului Organizației (Asociația Vasiliada), (ISBN 978-973-7763-98-3), Ed. 
Mitropolia Olteniei: Craiova, 2008, lucrare colectivă. 

5) Advocacy pentru dezvoltare durabilă – cum să implicăm grupurile dezavantajate în 
promovarea culturii protecţiei mediului înconjurător (co-autor), Ed. Revers: Craiova, 
2011 (ISBN 978-606-611-462-2) – revistă realizată în cadrul proiectului ”Artă pentru 
proiecte de acțiune durabilă” (Art for sustainable action projects), finanțat de Comisia 
Europeană prin ANPCDEFP, Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii Grundtvig, 
cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-01417-4.  

 
B. Teza de doctorat: 
Biserica şi dezvoltarea capitalului social în comunităţile rurale, Ed. Beladi: Craiova, 2016, 
416 pag, ISBN 978-973-7773-54-8. 

 
D. Cărţi şi capitole din cărţi: 

1) Asistenţa socială participativă (pp. 134 -137), Funcţii şi roluri în asistenţa socială 
(pp. 422-429), Întrevederea (pp. 515 – 520) şi Tehnici de lucru în asistenţa socială 
(pp. 899 – 902) în Neamţu, G (coord)  Enciclopedia Asistenţei Sociale, Ed: Polirom, Iaşi, 
2016, ISBN 978-973-46-4439-1. 

2) Teoria abilitării beneficiarului sau teoria empowermentului (cap. II.10, pp 37-42) și 
Teoria pledării cauzei beneficiarilor de servicii sociale (advocacy) (cap. II.11, pp 43-
44), în Teoria și practica asistenței sociale – suport de curs, Craiova (2010), lucrare 
colectivă tipărită de Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie. 
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3) Managementul resurselor umane (Planificarea și raportarea activităților și 
Chestionare pentru autoevaluare și pentru cunoașterea nevoilor de instruire) (cap. 
II, pp 105-111 şi pp 115-116) și Managementul de caz (Criterii de eligibilitate a 
beneficiarilor și Instrumente de intervenție în asistența socială) (cap. VI. 4., pp 177-
232), în Manualului Organizației (Asociația Vasiliada), (ISBN 978-973-7763-98-3), Ed. 
Mitropolia Olteniei: Craiova, 2008, lucrare colectivă. 
 

G. Alte lucrări: 
1) Advocacy pentru dezvoltare durabilă – cum să implicăm grupurile dezavantajate în 

promovarea culturii protecţiei mediului înconjurător (co-autor), Ed. Revers: Craiova, 
2011 (ISBN 978-606-611-462-2) – revistă realizată în cadrul proiectului ”Artă pentru 
proiecte de acțiune durabilă” (Art for sustainable action projects), finanțat de Comisia 
Europeană prin ANPCDEFP, Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii Grundtvig, 
cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-01417-4.  

2) Crearea de rețele în scopul dezvoltării comunitare – înființarea și conducerea unei 
rețele de intervenție la nivel local, în Metode interculturale de dezvoltare comunitară în 
zonele rurale (suport de curs colectiv, Craiova, 2010), pp 49-76 (disponibil la 
http://teologie.central.ucv.ro/blogs/imcod/files/2011/07/suport-de-curs1.pdf), realizat în 
cadrul proiectului „Metode interculturale de dezvoltare comunitară” finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii Grundtvig – Parteneriate 
pentru Învăţare, contract nr. 86/14.08.2009, nr. de referinţă 09-GRU-2009-1-RO1-
GRU06-029931 / GRU-09-C-LP-14-DJ-RO. 

3) Conceptul de management strategic, Definirea managementului strategic, Tipologia 
strategiilor, Componentele strategiei, Procesul managementului strategic, Avantaje 
ale managementului strategic, Limite ale managementului strategic, în Management 
strategic – lucrare colectivă, Alba Iulia 2010 (disponibilă la adresa http://www.aida-
social.ro/uploads/doc47.pdf), pp 48-60, suport de curs realizat în cadrul proiectului 
PODCA ”Strategia de dezvoltare socială a localităților membre în Asociația 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia – AIDA”, cod SMIS 3135, finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social 
European, în perioada 29 septembrie 2009 – 28 decembrie 2010. Beneficiarul proiectului: 
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia.  

4) Revista ”Atitudini sero-pozitive” (redactor șef), redactată în cadrul proiectului ”Trepte 
către adevăr: trăind cu HIV” finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București, 
în perioada februarie 2004 – ianuarie 2005. Cod proiect RO/Matra-KAP/04-02. 

5) Revista ”Trepte către adevăr: infecția cu virusul HIV”, (redactor șef), redactată în 
cadrul proiectului  cu același nume finanțat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin 
Direcţia pentru Tineret şi Sport Dolj în perioada februarie – iunie 2003. 


