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PROGRAM DE CERCETARE  
ANUL 2015 

Centrul European de Studii în Probleme Etnice  

 

Prezentul document reprezintă planul de cercetare al Centrul European de Studii în Probleme Etnice, realizat în acord cu domeniile 

strategice și direcțiile prioritare ale Academiei Române în ceea ce privește cercetarea fundamentală și cu misiunea stabilită prin hotărârea de 

înființare și organizare a institutului.  

Principalele programe propuse de către CESPE, în număr de 4, urmăresc atât cunoașterea realităților socio-culturale românești, cât și 

creșterea participării științifice românești la dezvoltarea teoriei şi practicii socio-culturale, precum şi la dezvoltarea naţională şi internaţională 

privind valorile şi construcţia economică şi socio-politică a României şi a lumii contemporane.  

Prezentul program de cercetare al CESPE a fost proiectat pe o perioadă pe termen mediu (2015-2018) cu posibilitate de prelungire sau 

adaptare în funcție de evoluția personalului și a bugetului, în ideea favorizării atât a unei construcţii teoretice cu putere explicativă mai largă, 

cât şi adoptarea unor politici şi soluţii socio-culturale și politic-economice mai adecvate. 

Nr. 

crt. 
Program CESPE Tematici aferente programului Domenii strategice AR Direcție AR Cercetători Perioada* 

1. 
Minorități în 

spațiul românesc 

1.1. Minorități etnice, religioase - 

teorii clasice și contemporane 

 

1.2. Aspecte identitare ale 

comunităților religioase 

minoritare - studii de caz 

Domeniu strategic nr 1. 

Cultură şi civilizaţie 

românească 

Direcția prioritară 1.3. Filosofie, teologie, pedagogie 

- Particularităţile filosofiei româneşti. - Originalitatea 

operelor filosofice româneşti.  Valorificarea lor în legătură cu o 

serie de curente europene la care se pot asocia 

- Relevanţa universală a unor opere filosofice 

româneşti. Fecunditatea lor în influenţa pe care au avut-o 

Cercetători titulari: 

Ovidiana Bulumac (coord.) 

Radu Baltasiu 

Mădălina Mihăilă 

Janina Dincă (Micu) 

 

2015 – 2018 



 
1.3. Istoria socială a minorităților 

din spațiul românesc. 

Premize, documente, teorii 

asupra unor creaţii filosofice sau culturale din spaţiul European 

şi mondial. 

- Studii privind secularizarea şi „rupturile axiale” (S.N. 

Eisenstadt) provocate de ea în domenii fundamentale ale 

teologiei creştine care explică situaţia teologiei, în particular a 

teologiei ortodoxe – româneşti  în peisajul teologiilor creştine 

contemporane. 

- Răspunsuri ale teologiei la marile provocări ale lumii 

contemporane 

Cercetători asociați: Cristinel 

Pantelimon 

Domeniul strategic 2. 

Cercetarea 

fundamentală în ştiinţe 

de bază 

Direcție prioritară 2.6.: Reluarea tradiţiei româneşti de 

cercetare inter- şi multidisciplinară cu scopul de a aduce 

ştiinţele sociale în serviciul reformei organice a societăţii 

româneşti în contextul Uniunii Europene şi al integrării euro-

atlantice, a dezvoltării democraţiei participative, a creşterii 

controlului persoanei asupra propriei vieţi etc. 

Domeniul strategic 6. 

Cercetări în domeniul 

ştiinţelor economice şi 

social-umane 

Direcție prioritară: Studiul schimbărilor structurale ale 

societăţilor (al ierarhiilor sociale, a structurii de gen şi de vârstă 

etc.), a instituţiilor de bază (statul, familia, şcoala etc.), a 

valorilor (de ex. religioase vs. seculare) şi ideologiilor (de ex. 

neoliberalismul vs. varietatea curentelor neoconservatoare sau 

de stânga), a relaţiei cu mediul în prezent dar şi în dimensiunea 

lor istorică; 

 

Direcție prioritară: Dezvoltarea corpului teoretic în vederea 

unei mai bune explicări a vieţii sociale: a relaţiei dintre 

reproducerea societăţii şi schimbarea ei; dintre oameni, obiecte 

şi simboluri etc. (prin critica teoriei şi/sau prin studii de caz); 

 

Direcție prioritară: Constituirea şi dinamica identităţilor de 

grup (supra-naţionale, naţionale/etnice, locale, de imigranţi, de 

gen etc.) şi personale. 

 

Direcție prioritară: Abordări multi şi transdisciplinare  ale 

cercetărilor în domeniile economice, juridice şi sociologiei în 

concordanţă cu complexitatea realităţii în prezent şi în 

perspectivă; 

 

2. 
Comunicare și 

interculturalitate 

2.1. Socializare și identitate 

culturală în spațiul românesc (în 

România și în afara granițelor) 

2.2. Mici comunități urbane. Etnie 

și religie. Dialog social 

2.3. Cartografierea etnică și 

religioasă a spațiului românesc. 

Hartă interactivă 

Domeniul 6. Cercetări în 

domeniul ştiinţelor 

economice şi social-

umane 

Direcție prioritară: Dezvoltarea corpului teoretic în vederea 

unei mai bune explicări a vieţii sociale: a relaţiei dintre 

reproducerea societăţii şi schimbarea ei; dintre oameni, obiecte 

şi simboluri etc. (prin critica teoriei şi/sau prin studii de caz); 

 

Direcție prioritară: Constituirea unei bănci de date complexe 

(serii statistice pe termen lung) cu privire la dezvoltarea 

economico-socială a României; 

 

Direcție prioritară: Abordări multi şi transdisciplinare  ale 

Cercetători titulari: 

Ovidiana Bulumac (coord.) 

Radu Baltasiu, 

Mihail Ungheanu, 

Mădălina Mihăilă 

Janina Dincă (Micu), 

Alina Bădescu 

Ovidiu Solomon 

 

Cercetători asociați: 

2015– 2018 



cercetărilor în domeniile economice, juridice şi sociologiei în 

concordanţă cu complexitatea realităţii în prezent şi în 

perspectivă; 

Andreea Băceanu 

Andreea Acasandre 

Cătălin Stancu 

Alin Aursulesei 

3. 
Istorie socială și 

memorie colectivă 

3.1 Rolul marilor momente din 

istorie în memoria colectivă 

 

3.2 Istoria socială a locurilor. 

Sociologie, etnografie, 

antropologie, teologie. 

 

3.3 Sociologie urbană și 

patrimoniu 

 

3.4 Familia și memoria colectivă 

– între tradiție și modernitate 

 

3.5 Teoria modernităților 

multiple și teoria 

modernităților fracturate. 

Perspective teoretice și studii 

de caz 

Domeniu strategic nr 1. 

Cultură şi civilizaţie 

românească 

Direcția prioritară 1.3. Filosofie, teologie, pedagogie 

- Particularităţile filosofiei româneşti. - Originalitatea 

operelor filosofice româneşti.  Valorificarea lor în legătură cu o 

serie de curente europene la care se pot asocia 

- Relevanţa universală a unor opere filosofice 

româneşti. Fecunditatea lor în influenţa pe care au avut-o 

asupra unor creaţii filosofice sau culturale din spaţiul European 

şi mondial. 

- Studii privind secularizarea şi „rupturile axiale” (S.N. 

Eisenstadt) provocate de ea în domenii fundamentale ale 

teologiei creştine care explică situaţia teologiei, în particular a 

teologiei ortodoxe – româneşti  în peisajul teologiilor creştine 

contemporane. 

- Răspunsuri ale teologiei la marile provocări ale lumii 

contemporane 
Cercetători titulari: 

Radu Baltasiu (coord.), 

Ovidiu Solomon  

Ovidiana Bulumac 

Mădălina Mihăilă 

Janina Dincă (Micu) 

 

Cercetători asociați: 

Cristinel Pantelimon 

Constantin Secară 

Corina Bistriceanu Pantelimon 

Emil Țîrcomnicu 

Andreea Băceanu 

Andreea Acasandre 

Cătălin Stancu 

Alin Aursulesei 

 

 

2015 – 2018 

Domeniul strategic 2. 

Cercetarea 

fundamentală în ştiinţe 

de bază 

Direcție prioritară 2.6.: Reluarea tradiţiei româneşti de 

cercetare inter- şi multidisciplinară cu scopul de a aduce 

ştiinţele sociale în serviciul reformei organice a societăţii 

româneşti în contextul Uniunii Europene şi al integrării euro-

atlantice, a dezvoltării democraţiei participative, a creşterii 

controlului persoanei asupra propriei vieţi etc. 

 

Domeniul strategic 6. 

Cercetări în domeniul 

ştiinţelor economice şi 

social-umane 

Direcție prioritară: Studiul schimbărilor structurale ale 

societăţilor (al ierarhiilor sociale, a structurii de gen şi de vârstă 

etc.), a instituţiilor de bază (statul, familia, şcoala etc.), a 

valorilor (de ex. religioase vs. seculare) şi ideologiilor (de ex. 

neoliberalismul vs varietatea curentelor neoconservatoare sau 

de stânga), a relaţiei cu mediul în prezent dar şi în dimensiunea 

lor istorică; 

 

Direcție prioritară: Dezvoltarea corpului teoretic în vederea 

unei mai bune explicări a vieţii sociale: a relaţiei dintre 

reproducerea societăţii şi schimbarea ei; dintre oameni, obiecte 

şi simboluri etc. (prin critica teoriei şi/sau prin studii de caz); 

 

Direcție prioritară: Constituirea şi dinamica identităţilor de 

grup (supra-naţionale, naţionale/etnice, locale, de imigranţi, de 

gen etc.) şi personale. 

 

Direcție prioritară: Abordări multi şi transdisciplinare  ale 

cercetărilor în domeniile economice, juridice şi sociologiei în 

concordanţă cu complexitatea realităţii în prezent şi în 

perspectivă; 



 

4. 

Perspective 

moderne și 

contemporane 

asupra societății 

4.1 Filosofia politică a 

drepturilor omului 

 

4.2 Neoliberalism 

 
 

4.3 Teorii ale libertății 

Domeniul strategic 6. 

Cercetări în domeniul 

ştiinţelor economice şi 

social-umane 

Direcție prioritară: Studiul schimbărilor structurale ale 

societăţilor (al ierarhiilor sociale, a structurii de gen şi de vârstă 

etc.), a instituţiilor de bază (statul, familia, şcoala etc.), a 

valorilor (de ex. religioase vs. seculare) şi ideologiilor (de ex. 

neoliberalismul vs varietatea curentelor neoconservatoare sau 

de stânga), a relaţiei cu mediul în prezent dar şi în dimensiunea 

lor istorică; 

 

Direcție prioritară: Dezvoltarea corpului teoretic în vederea 

unei mai bune explicări a vieţii sociale: a relaţiei dintre 

reproducerea societăţii şi schimbarea ei; dintre oameni, obiecte 

şi simboluri etc. (prin critica teoriei şi/sau prin studii de caz); 

 

Direcție prioritară: Cercetări retrospective privind evaluarea 

experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice; 

 

Direcție prioritară: Abordări multi şi transdisciplinare  ale 

cercetărilor în domeniile economice, juridice şi sociologiei în 

concordanţă cu complexitatea realităţii în prezent şi în 

perspectivă; 

Cercetători titulari: 

Mihail Ungheanu (coord.), 

Ovidiana Bulumac 

Ovidiu Solomon 

Mădălina Mihăilă 

 

Cercetători asociați: 

Andreea Băceanu 

Andreea Acasandre 

Cătălin Stancu 

Alin Aursulesei 

 

 

 

2015 – 2018 

* cu posibilitate de prelungire sau adaptare în funcție de evoluția personalului și buget 

 

 

Data:            Director CESPE, 

2 decembrie 2014              prof.univ.dr. Radu Baltasiu 
 

 


