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1. 

 
Imagologia 

istorică și 

comunicarea 

inter-etnică- 

Cazul națiunii 

române 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan 

Conf.Univ.Dr. 

George David 

Conf.Univ.Dr. 

Corina Matei 

 

19 octombrie 

2016- 15 

septembrie 

2017 

Studii privind:  

Procesele de 

comunicare 

inter-etnică de 

pe teritoriul 

României, 

rezervele 

materiale și 

non-materiale 

cu privire la 

comunicarea 

inter-etnică din 

secolul XIX și 

până în prezent  

de pe teritoriul 

României, 

precum și în 

legătură cu 

formarea unei 

identități 

multiple pentru 

națiunea 

română (cu 

referire, aici, la 

națiunea 

română în 

mediul său 

contemporan de 

formare); 

Tema de cercetare științifică 

va mobiliza echipa de 

cercetare  pentru elaborarea 

de 5 studii pe segmentele 

tematice menționate; Tema 

de cercetare prezumă o re-

venire și re-evaluare a 

rezultatelor de cercetare 

obținute; De aceea, această 

temă urmează va fi obiectul 

și planurilor viitoare de 

cercetare ale acestui centru; 

Se vor căuta publicații 

periodice din străinătate, în 

vederea publicării acestor 

studii, în vederea creșterii 

impactului acestora în 

cadrul comunității științifice 

internaționale; Se vor alege 

acele publicații periodice 

indexate Social Sciences 

Citation Index, sau în curs 

de indexare în baza de date 

Sociale Sciences Citation 

Index: 

Nr. 

Crt. 

Modalitatea de 

Realizare 

Modalitate

de 

valorificar

e 

Termenu

l de 

Realizare 

Tema de 

Cercetare 

Termenu

l de 

Realizare 
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2. Antropologie 

socială și 

interacțiuni 

etnografice în 

spațiul 

european 

Conf.Univ.Dr. 

Corina Matei 

Asist.Univ.Dr. 

Adrian Ion 

Urichianu 

 

25.10.2016-

29.09.2017 

Studii privind: 

conexiunile 

sociologice, 

antropologice și 

metodologice cu 

privire la 

posibilitatea 

definirii unor 

șabloane de 

interacțiune 

etnografică în 

cadrul spațiului 

european; 

Studiile vor fi  

concentrate pe 

acordarea de 

răspunsuri la 

întrebarea: 

Există un plus 

de valoare 

emanat de 

antropologia 

socială în 

formarea 

șabloanelor de 

interacțiuni 

etnografice?; 

Vor fi elaborate, în 

parametrii de timp de 

menționați mai multe studii 

de specialitate care vor fi 

valorificate în cadrul unui 

volum unic auctorial sau bi-

auctorial; Volum va fi 

trimis spre evaluare, în 

vederea publicării către o 

editură A2 din țară;  
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3. Comercializar

ea 

comportament

ului 

cunoașterii și 

dezvoltarea 

societății 

cunoașterii- 

Studiu de caz: 

România 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan 

Conf.Univ.Dr. 

George David 

Conf.Univ.Dr. 

Corina Matei 

Conf.Univ.Dr. 

Mădălina 

Deaconu 

Asist.Univ.Dr. 

Adrian Ion 

Urichianu 

 

1.12.2016-

28.07.2016 

Organizarea 

unei dezbateri cu 

tema: Inovarea 

incluzivă și 

dezvoltarea 

comportamentul

ui cunoașterii în 

România, după 

integrarea în 

Uniunea 

Europeană 

Materialele prezentate la 

masa rotundă vor fi 

valorificate prin elaborarea 

unui volum colectiv, care va 

fi supus analizei în vederea 

indexării în baza de date: 

Social Sciences Citation 

Index; 

4. Centralizare 

versus De-

Centralizare în 

Sistemul 

Internațional-

Continuitate 

Westphalică?  

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

01.06.2017-

01.08.2017 

Studii privind 

următoarele 

aspecte: 

suveranitate și 

legitimitate, 

anacronismele 

polarității, 

postmodernism 

și post-

Westphalic 

În orizontul de timp 

menționat, se vor elabora 3 

studii, în funcție de 

avanposturile de cercetare 

deja menționate.  Se vor 

căuta publicații periodice 

din străinătate, în vederea 

publicării acestor studii, în 

vederea creșterii impactului 

acestora în cadrul 

comunității științifice 

internaționale;   
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5. Școala Welsh 

și Școala de la 

Paris în 

dezbaterea 

problematicii 

securității. 

”Natură 

Construită”, 

Instrumente 

Metodologice 

și 

Epistemologic

e 

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

10.01.2017-

23.02.2017 

Organizarea 

unei mese 

rotunde cu tema:  

Probabilitate, 

Posibilitate în 

transformarea 

dilemelor de 

securitate. Joc 

și natură 

construită 

Organizare mesei rotunde se 

va efectua cu participarea 

cadrelor didactice şi a 

studenţilor departamentului 

de Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene, precum şi cu 

participarea reprezentanţilor 

unor alte medii academice 

naţionale. Evenimentul este 

preconizat a se desfăşura în 

luna februarie a anului 

2017.  

6. The Aesthetics 

of Security 

and Insecurity 

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

10.01.2017-

31.08.2017 

Studii privind 

următoarele 

aspecte: 

implicațiile 

media audio-

vizuale în 

formularea 

esteticii 

securității, sfera 

publică și sfera 

instituțională a 

securității, 

estetica 

organizațiilor de 

securitate 

În orizontul de timp 

menționat, se vor elabora 3 

studii, în funcție de 

avanposturile de cercetare 

deja menționate.  Se vor 

căuta publicații periodice 

din străinătate, în vederea 

publicării acestor studii, în 

vederea creșterii impactului 

acestora în cadrul 

comunității științifice 

internaționale; 
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Data elaborării:     Elaborat de: 

30.10.2016                 Prof.Univ.Dr. Sorin Ivan 

Directorul Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Științele Sociale, 

Politice și Umaniste 

7.  Development 

Studies and 

the European 

Union  

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan 

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

10.12.2016-

31.08.2017 

Studii privind 

următoarele 

aspecte: teoriile 

și strategiile de 

dezvoltare 

internațională, 

cu aplicabilitate 

în rețeaua de 

relații bilaterale 

a Uniunii 

Europene, 

dezvoltarea 

sustenabilă și 

politicile 

Uniunii 

Europene față 

de Lumea a 

Treia, 

dimensiunea de 

gen în relația 

UE-Africa 

În orizontul de timp 

menționat, se vor elabora 4 

studii, în funcție de 

avanposturile de cercetare 

deja menționate.  Se vor 

căuta publicații periodice 

din străinătate, în vederea 

publicării acestor studii, în 

vederea creșterii impactului 

acestora în cadrul 

comunității științifice 

internaționale; 

Anexa nr. 
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RAPORT SINTETIC DE PRE-EVALUARE PRIVIND GRADUL DE REALIZARE A 

OBIECTIVELOR DE CERCETARE PRECONIZATE 
 

  Pentru anul universitar 2016-2017, Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științe Sociale, Politice și Umaniste are planificate 

12 teme de cercetare, după cum urmează: Imagologia istorică și comunicarea inter-etnică- Cazul națiunii române, Antropologie 

socială și interacțiuni etnografice în spațiul european, Comercializarea comportamentului cunoașterii și dezvoltarea societății 

cunoașterii- Studiu de caz: România, Centralizare versus De-Centralizare în Sistemul Internațional-Continuitate Westphalică?, 

Școala Welsh și Școala de la Paris în dezbaterea problematicii securității. ”Natură Construită”, Instrumente Metodologice și 

Epistemologice, The Aesthetics of Security and Insecurity, precum și: Development Studies and the European Union.  

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene şi-a planificat, ca modalităţi de valorificare a 

cercetării: elaborarea a minimum 15  studii,  elaborarea unui volum unic auctorial sau bi-auctorial, elaborarea unui volum colectiv, 

trimis spre evaluare, în vederea indexării, în cadrul bazei de date Social Sciences Citation Index, precum și organizarea unei dezbateri. 
S-a urmărit,  până la sfârşitul lunii septembrie 2017, încadrarea în termenele planificate şi angajarea tuturor cadrelor didactice 

titulare ale Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, precum și ale celor din cadrul 

Departamentului de Comunicare și Relații Publice, în realizarea obiectivelor propuse prin planul de cercetare pe anul universitar 2016-

2017 al Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Științe Sociale, Politice și Umaniste.  

 Planul de față este în curs de implementare fiind definit și articulat în luna septembrie 2016. Se va întocmi un raport sintetic de 

evaluare propriu-zisă în luna septembrie 2017 pentru a verifica gradul de realizare efectivă a obiectivelor și a activităților de 

îndeplinire a acestora, comentând și asupra eventualității reportării unor activități de cercetare restante pentru următorul an universitar: 

2017-2018.  

Data elaborării:    Raportul sintetic de pre-evaluare a fost elaborat de: 

30.09.2016 Prof.Univ.Dr. Sorin Ivan 

 Directorul Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Științele Sociale, Politice și Umaniste 

 


