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A. Date generale 

1. Date de identificare 

1.1. Denumirea: Centrul European de Studii în Probleme Etnice, Academia Română 

1.2. Statutul juridic: Instituție publică cu personalitate juridică 

1.3. Actul de înfiinţare: Hotărârea de Guvern nr. 677/1991 

1.4. Număr de înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori: 4240 

1.5. Director: Prof. univ. dr. Radu Baltasiu 

1.6. Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucureşti 

1.7.Telefon: +40 731 199  066 

1.8. Adrese de internet: http://www.cespe.ro; http://etnosfera.ro;  

1.9. E-mail: office.C.E.S.P.E.@gmail.com 

 

2. Domeniul de specialitate  

2.1. Conform clasificării UNESCO: 63 (Sociologie) 

2.2. Conform clasificării CAEN: 7220 (Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale și 

umaniste)
1
 

 

3. Starea unității de cercetare-dezvoltare 

3.1. Misiunea ştiinţifică asumată 

Centrul European de Studii în Probleme Etnice este o instituție de cercetare aflată în 

subordinea Academiei Române. Misiunea Centrului este realizarea de cercetări cu caracter 

științific în cadrul programelor regionale, naționale și internaționale. Conducerea Centrului 

are permanent în vedere abordarea unor tematici cât mai variate, bazate pe ultimele tendințe în 

cercetarea socio-culturală și economică. 

 Principalul obiectiv al Centrului este realizarea de studii axate pe problematica 

grupurilor etnice, lingvistice și/sau religioase, din perspectivă interdisciplinară. Prin 

cercetările întreprinse, Centrul îşi propune să studieze realitățile sociale așa cum se prezintă 

ele pe teren, în funcție de perspectiva subiectivă a fiecărei minorități în parte, transformată din 

obiect de cunoaștere în subiect de cunoaștere și subiect cunoscător, caracteristică de bază a 

                                                           
1
 Cod CAEN actualizat în decembrie 2014 conform site-ului www.coduricaen.info 

http://www.cespe.ro/
http://etnosfera.ro/
mailto:office.cespe@gmail.com
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metodologiei neointerpretative, construită și promovată de cercetătorii CESPE în studiile 

acestora.  

În contextul schimbărilor sociale și politice din Europa, o importanţă deosebită revine 

tocmai studiului reorganizării şi reintrepretării problematicii legate de minorităţi, atât a celor 

aflate pe teritoriul României, cât şi a celor din afara ei. În acest sens, de o atenţie deosebită se 

bucură minorităţile etnice din România, precum şi minoritatea românească din afara graniţelor 

ţării - diaspora și comunitățile autohtone, aflate în vecinătatea României, rămase în afara 

granițelor statului modern - ambele categorii fiind afectate de schimbările macrosociale din 

interiorul Europei.  

Tematica proiectelor de cercetare ale C.E.S.P.E. gravitează în jurul unor teme majore 

ale dezvoltării și modernizării societăților, comunităților și grupurilor, atât din perspectivă 

socio-culturală, cât și din perspectivă economico-politică, ce țin inevitabil seama de contextul 

internațional în care ne aflăm (Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică, inițiativa Rusiei 

în Ucraina, schimbările identificate în R. Moldova, ș.a.). Aici, putem include studii de 

sociologie, antropologie, etnografie, urbanistică, relații internaționale, comunicare socială, 

management al minorităților și multe altele. 

Astfel, programele de cercetare ale Centrului vizează atât planul contribuțiilor de ordin 

teoretic și metodologic, cât și capacitatea de aplicare a demersului de cercetare, cu rezultate 

vizibile: evaluarea, proiectarea și fundamentarea de politici și strategii de dezvoltare la nivel 

regional, național, european pe o serie de programe de cercetare științifică, după cum 

urmează: 

1. Minorități în spațiu românesc 

Acest program are trei tematici principale, referitoare la: 

1.1. Minorități etnice, religioase - teorii clasice și contemporane 

1.2. Aspecte identitare ale comunităților religioase minoritare - studii de caz 

1.3. Istoria socială a minorităților din spațiul românesc. Premise, documente, teorii 

 La baza acestor tematici stă cercetarea sociologică, antropologică, etnografică și 

demografică a comunităților etnice aparținând minorităților naționale din România sau 

comunităților de etnici români din afara granițelor, precum și dezvoltarea și aplicarea în teren 

de noi metodologii de cercetare a realităților sociale.                      

2. Comunicare și interculturalitate 

Tematicile principale ale acestui program de cercetare sunt: 

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 
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 Prin intermediul acestui program de cercetare, C.E.S.P.E. își propune identificarea 

principalelor probleme cu care se confruntă comunitățile etnice aparținând minorităților 

naționale din România sau ale românilor din afara granițelor, în contextul proceselor și 

politicilor europene în domeniu. De asemenea, accent se va pune pe cercetarea micilor 

comunități urbane în care poate fi identificată o situație multietnică sau religioasă. Programul 

se va concentra în special pe centralizarea și cartografierea minorităților naționale (și a 

principalelor lor date socio-culturale) de pe teritoriul României printr-o expresie multimedia. 

3. Istorie socială și memorie colectivă 

 Cel de-al treilea program de cercetare cuprinde un număr de cinci tematici, și anume: 

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 

4. Perspective moderne și contemporane asupra societății  

 Principalele tematici ale acestui program de cercetare sunt: 

4.1. Filosofia politică a drepturilor omului 

4.2. Neoliberalism 

4.3. Teorii ale libertății 

 Prin intermediul acestui program de cercetare, Centrul își propune abordări multi şi 

transdisciplinare în cadrul cercetărilor cu caracter economic, juridic şi sociologic în 

concordanţă cu complexitatea realităţii sociale. 

 

Conform statutului, pentru atingerea obictivelor sale, C.E.S.P.E. colaborează cu 

instituţii internaţionale de profil (ONU, UNICEF sau Consilul Europei), cu organisme şi 

organizaţii naţionale guvernamentale (ministere, agenţii), cu organizaţii neguvernamentale din 

afara sau din interiorul României dar și cu membri marcanţi ai societăţii civile naţionale şi 

europene. 

O activitate importantă a C.E.S.P.E. este elaborarea de studii, monografii șialbume 

referitoare la grupuri etnice care trăiesc pe teritoriile statelor europene, având în vedere criterii 

precum aria de origine, evoluție și răspândire, compoziția demografică, religiile practicate, 

elementele predominante ale culturii specifice și interrelaționarea lor cu cultura majoritară, 

sistemul de educație, elementele etnografice și folcloristice, legislația, instituțiile democratice 

și relația lor cu etnicii minoritari etc.. În plus, pentru a putea cerceta în profunzime toate 

aceste dimensiuni, C.E.S.P.E. elaborează studii interdisciplinare și comparative, cu 

participarea unor cercetători și specialiști din țară sau din străinătate.. 

Un alt punct important pentru activitatea C.E.S.P.E. este organizarea de seminarii, 

simpozioane, consultări, reuniuni, mese rotunde și alte activități comune cu organizații 
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neguvernamentale care au  preocupări similare cu obiectivele Centrului - domeniul etnicității, 

realizându-se schimburi de publicații și materiale academice, cu participare românească și 

internațională. Pentru a asigura o comunicare mai ușoară cu restul instituțiilor de profil, dar și 

cu beneficiarii de pe piața internă și internațională, unul dintre obiectivele C.E.S.P.E. este 

asigurarea documentării teoretice referitoare la grupurile etnice (convenții și documente 

internaționale,  legi, studii și publicații, filme documentare, discuri, referințe bibliografice, 

alte lucrări),  inclusiv prin conectarea la rețele informatice de documentare din România și din 

alte țări, cum ar fi revistele și bibliotecile on-line.  

În plus, C.E.S.P.E. a contribuit pozitiv la fundamentarea cunoștințelor din domenii 

precum  dezvoltarea comunitară, sociologia grupurilor și comunităților, comunicare socială, 

interculturalitate, politici sociale, cu accent pe cunoaşterea realităţii sociale din România, 

împreună cu evaluarea politicilor sociale dezvoltate de organismele responsabile. În 

concluzie, C.E.S.P.E. aduce an de an contribuții semnificative la închegarea comunităţii de 

specialişti în domeniul științelor sociale, cu precădere în aria dedicată cercetării minorităților. 

3.2. Rezultate și modul de valorificare 

Ultimul an de activitate a fost marcat de reușita îmbunătățirii performanțelor științifice 

ale echipei, doi dintre cercetători dobândind titlul de doctor în sociologie, unul dintre ei 

urmând  în prezent cursurile unui stagiu postdoctoral de sociologie din cadrul Academiei 

Române. În plus, activitatea C.E.S.P.E. a fost revitalizată prin participarea la evenimente 

științifice și culturale și publicarea unor materiale relevante a cercetătorilor angajați, 

contribuind cu informații actualizate de o importanță majoră în domeniul studiilor etnice. 

Astfel, C.E.S.P.E. a contribuit la obținerea unor rezultate notabile precum datele socio-

culturale și economice culese în urma cercetării desfășurate în septembrie 2014 în Municipiul 

Toplița. Aici, echipa de cercetare C.E.S.P.E. s-a aflat pentru a doilea an consecutiv la cererea 

autorităților locale, cercetătorii concentrându-se pe coordonatele economice și comunitare 

toplițene, tocmai pentru a putea completa perspectiva etnicității investigată pe parcursul 

stagiului trecut. Un alt demers important este reprezentat de coordonarea și organizarea în 

parteneriat cu alte instituții și organizații a unor manifestări științifice naționale deosebit de 

importante. Aici amintim cea de-a patra ediție a Școlii de Sociologie din Județul Prahova și 

evenimentul „Zilele Andrei Șaguna”, ediţia a XXII-a (24-29 iunie 2014),  realizat de Centrul 

European de Studii Covasna-Harghita, Liga Cultural-Creștină Andrei Șaguna şi Episcopia 

Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei. De asemenea, s-a continuat publicarea numerelor revistei 

on-line Etnosfera (4 numere anual), punându-se accentul pe secțiunea dedicată tinerilor 

cercetători. În plus, C.E.S.P.E., prin reprezentanții și colaboratorii săi, a participat și organizat 

atât dezbateri și mese rotunde, cât și sesiuni de comunicări cu participare națională. 

Rezultatele cercetărilor C.E.S.P.E. reprezintă încununarea eforturilor susținute pe 

parcursul ultimilor ani, care au dus la îmbunătățirea prestației științifice a colectivului de 

cercetători, dar și la conturarea unei imagini pozitive asociate Centrului, care să facă cinste 

instituției de care aparține, Academia Română. 

Din această perspectivă, valorificarea rezultatelor înregistrate în decursul anului 2014 

s-a realizat prin: 



8 
 

1. Publicaţii în volume, articole în reviste de specialitate, inclusiv în cea a Centrului; 

2. Comunicări la sesiuni ştiinţifice naționale și internaționale; 

3. Organizarea de manifestări științifice naționale, precum școli de vară de sociologie și 

mese rotunde cu tematica minorităților etnice și minorităților naționale; 

4. Rapoarte pe problemele societăţii româneşti și a mediului intercultural și multicultural; 

5. Acordarea de expertiză şi consultanţă autorităţilor de stat şi diferitelor organizaţii 

interesate în domeniile specifice C.E.S.P.E.; 

6. Multe dintre produsele finale C.E.S.P.E. sunt distribuite în special prin intermediul 

noilor mijloace media, accesibile publicului larg: postări periodice pe pagina oficială 

de Facebook și pe website, precum și prin intermediul revistei electronice Etnosfera; 

7. Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare au permis dezvoltarea de colaborări cu 

instituţii diverse, din ţară şi din străinătate, cu universităţi, instituţii publice naţionale 

româneşti, instituţii publice locale.  

8. O parte dintre cercetătorii C.E.S.P.E. fac parte din comitete de coordonare/experţi sau 

sunt membri ai unor structuri profesionale şi de cercetare internaţionale: European 

Sociological Association, International Sociological Association, Asociația Română 

de Geopolitică, Geoeconomie și Geocultură, etc. 

 

3.3. Situaţia financiară – datorii la bugetul de stat 

În urma realizării bilanțurilor anuale și trimestriale, precum și a anexelor aferente 

acestora, a reieșit faptul că Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei 

Române nu are datorii la bugetul de stat. 

 

3.4. Posturi ocupate cu personalul ştiinţific atestat (CS-CSI) 

2014: CS: 1; CS II: 1; CS III: 4  

 

3.5. Numărul total al personalului:  

2014: cercetători: 6; Personal auxiliar: 1
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B. Tabele centralizatoare – criterii de autoevaluare 

4. Criterii de performanță în cercetarea științifică (40%) – conform Anexa 1 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

N 
Punctaj unitar 

Punctaj 

acordat 

2014 2014 

1.  

Participare la un program fundamental sau 

prioritar al Academiei Române şi realizarea 

integrală a obiectivelor 

0 25 0 

2.  Participare la un proiect internaţional de cercetare 0 25 0 

3.  Participare la un program naţional de cercetare 0 20 0 

4.  
Constituirea şi gestionarea unui fond ştiinţific de 

interes naţional şi/sau internaţional 
0 20 0 

5.  

O carte de referinţă (colectivă) apărută în Editura 

Academiei Române sau într-o editură consacrată 

din ţară (dicţionar, enciclopedie, atlas, volum de 

izvoare, instrument de lucru) 

0 10 0 

6.  
Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută 

într-o editură consacrată din străinătate 
0 13 0 

7.  Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută la 

Editura Academiei Române sau într-o editură 
4 7 28 
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consacrată din ţară 

8.  
O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică 

internaţională publicată integral într-un volum  
2 10 20 

9.  

O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică 

naţională publicată integral într-un volum apărut 

la Editura Academiei Române sau într-o editură 

consacrată din ţară 

3 10 30 

10.  

Un articol apărut într-o revistă de specialitate din 

ţară recunoscută în domeniul de specialitate 

(cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază 

internaţională de date (BDI) 

0 5 0 

11.  

O recenzie apărută într-o revistă de specialitate 

din ţară recunoscută în domeniul de specialitate 

(cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază 

internaţională de date (BDI) 

0 5 0 

12.  

Un studiu ştiinţific sau un raport de specialitate 

legat de programul de cercetare, publicat pe 

internet sau pe suport electronic 

15 5 75 

13.  
O conferinţă invitată/ plenară/ keynote prezentată 

la o manifestare ştiinţifică internaţională 
0 10 0 

14.  
O conferinţă invitată/ plenară/ keynote prezentată 

la o manifestare ştiinţifică naţională 
3 5 15 
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15.  
O comunicare orală prezentată la o manifestare 

ştiinţifică internaţională 
2 5 10 

16.  
O comunicare orală prezentată la o manifestare 

ştiinţifică naţională 
9 2 18 

17.  
O secţiune moderată la o manifestare ştiinţifică 

internaţională 
1 5 5 

18.  
O secţiune moderată la o manifestare ştiinţifică 

naţională 
3 2 6 

Punctaj total cercetare științifică 2014: 207 

Punctaj total ponderat = punctaj total x 0,40 2014: 82,8 

5. Capacitatea de a atrage fonduri de cercetare (20%) – cf Anexa 2 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

N Punctaj 

unitar 

Punctaj 

acordat 

2014 20142 

1 
Un grant câştigat de către institut de la organizaţii 

internaţionale 
0 25 0 

2 
Un contract extrabugetar obţinut de către institut de la 

organizaţii internaţionale sau naţionale 
0 15 0 

3 O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, 

simpozion) sau o şcoală de vară internaţională 
0 20 0 
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organizată de institut 

4 

O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, 

simpozion) sau o şcoală de vară naţională organizată 

de institut 

3 15 45 

Punctaj total  2014: 45 

Punctaj total ponderat = punctaj total x 0,20 2014: 9 

 

6. Capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse (10%) – cf. Anexa 3 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

n Punctaj 

unitar 

Punctaj 

anual 

2014 2014 

1 
Cercetări la solicitarea/consultanță 

acordată instituțiilor/autorităților de stat 
2 20 40 

2 
Editarea si publicarea unei reviste 

proprii sub egida Academiei Române 
1 40 40 

Punctaj total  2014: 80 

Punctaj total ponderat = punctaj total x 0,10 2014: 8 
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7. Capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători (prin doctorat, post-doctoral) (10%) – cf. Anexa 4 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

n Punctaj 

unitar 

Punctaj 

anual 

2012 2012 

1 Participări ale cercetătorilor ca membri în comisii de susținere 

publică 

4 5 20 

2 Un conducător de doctorat care activează în centru 1 20 20 

3 Un doctorand 1 10 10 

4 Un cercetător angajat care a obținut titlul de doctor 2 10 20 

Punctaj total  2014: 70 

Punctaj total ponderat = punctaj total x 0,10 2014: 7 

 

9. Prestigiul ştiinţific (pentru toată perioada de activitate) (20%) – cf. Anexa 5 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

n 
Punctaj 

unitar 

Punctaj 

anual 

2014  2014 

1 Un membru în colectivul de redacţie al unei reviste 

naționale/internaţionale (cotată Web of Science, Thompson Reuters 

sau indexată într-o BDI) sau în colectivul editorial al unor edituri 

internaționale consacrate 

8 20 160 
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2 Un membru în conducerea unei organizații internaționale de 

specialitate 

4 20 80 

3 Un cercetător cu un indice Hirsch peste 4 (google scholar h-index) 1 20 20 

 Diplome de excelență acordate de organisme științifice naționale și 

internaționale 

1 20 20 

Punctaj total  2014: 280 

Punctaj total ponderat = punctaj total x 0,20 2014: 56 

 

10. Evaluare sintetică a C.E.S.P.E. (2010-2012). Rezultate 

Nr. 

crt. 

Indicator 2014 

1.  Punctaj total  207+45+80+70+280 = 682 

2.  Punctaj total ponderat 82,8+9+8+7+56 = 162,8 

3.  Număr cercetători atestați 6 

4.  Punctaj total ponderat pe cercetător atestat 27,1 

5.  Sumă punctaje ponderate criterii de performanță (4+6) 82,8+8 = 90,8 

6.  Pondere sumă punctaje ponderate criterii de performanță (4+6) 

în punctajul total ponderat (4+5+6+7+8) % 

55,77 
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C. Anexe – detaliere diferite realizări pentru fiecare criteriu de autoevaluare 

Anexa 1 

Nr. 

crt. 
Criteriu Poziții 

2014 

1.  

Participare la un program fundamental sau 

prioritar al Academiei Române şi realizarea 

integrală a obiectivelor 

0 

 

2.  Participare la un proiect internaţional de cercetare 0 

3.  Participare la un program naţional de cercetare 0 

4.  
Constituirea şi gestionarea unui fond ştiinţific de 

interes naţional şi/sau internaţional 

0 

5.  

O carte de referinţă (colectivă) apărută în Editura 

Academiei Române sau într-o editură consacrată 

din ţară (dicţionar, enciclopedie, atlas, volum de 

izvoare, instrument de lucru) 

0 

6.  
Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută 

într-o editură consacrată din străinătate 

0 

7.  

Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută la 

Editura Academiei Române sau într-o editură 

consacrată din ţară 

 

Radu BALTASIU și  Ovidiana BULUMAC „Considerații despre managementul 

minorităților”, lucrare prezentată în cadrul evenimentului „Zilele Andrei Şaguna ”, 
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Colocviul naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului 

Transilvaniei și la Colocviul „Geopolitica entităţilor - între multiculturalism şi 

dreptul minorităţilor şi al popoarelor”, ed. a XXII-a Sfântu Gheorghe, 24-29 iunie 

2014 - în curs de publicare într-un volum comun de studii dedicat acestui 

eveniment. 

 

Radu BALTASIU și  Ovidiana BULUMAC „Managementul minorităților”, capitol 

dintr-un volum comun de studii dedicat managementului românesc, coordonat de 

Acad. Ion Petrescu - în curs de publicare. 

 

Mihail UNGHEANU, „Observaţii asupra foiletonului AUTONOMIA”, lucrare 

prezentată în cadrul evenimentului „Zilele Andrei Şaguna ”, Colocviul naţional al 

Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei și la 

Colocviul „Geopolitica entităţilor - între multiculturalism şi dreptul minorităţilor şi 

al popoarelor”, ed. a XXII-a Sfântu Gheorghe, 24-29 iunie 2014 - în curs de 

publicare într-un volum comun de studii dedicat acestui eveniment. 

 

Mihail UNGHEANU, „O construcţie istorico-filosofică a conceptului de libertate”,  

în curs publicare în volumul comun de Studii de istorie a filosofiei universale, vol. 

XXII. 

8.  
O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică 

internaţională publicată integral într-un volum  

 

Radu BALTASIU, „Europa și reașezările sale social-economice”/„After the banking 

crisis”, lucrare prezentată la Simpozionul Internațional de Istorie financiar bancară 
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„Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec.XVI- 2014)”, ediţia a XII-a, Secțiunea a 

III-a, Bănci și burse de valori în epoca de tranziție, Oradea, octombrie 2014 - în curs 

de publicare 

 

Ovidiana BULUMAC , „Cum economia a devenit antisocială. Criza economică 

văzută din perspectiva infrastructurii sociale”, lucrare prezentată la Simpozionul 

Internațional de Istorie financiar bancară „Muncă, bani, bănci, cultură şi politică 

(sec.XVI- 2014)”, ediţia a XII-a, Secțiunea a III-a, Bănci și burse de valori în epoca 

de tranziție, Oradea, octombrie 2014 - în curs de publicare 

 

9.  

O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică 

naţională publicată integral într-un volum apărut 

la Editura Academiei Române sau într-o editură 

consacrată din ţară 

 

Mihail UNGHEANU, „Libertatea modernă. Un concept deschis”, lucrare prezentată 

în cadrul Simpozionului Naţional Constantin Noica „Concepte deschise”, ediția a 

VI-a, Craiova, 22-24 mai 2014 - în curs de publicare 

  

Radu BALTASIU, „Sacralitatea din profan: familia”, lucrare prezentată în cadrul 

Conferinței Naționale cu participare internațională „Individ, Familie, Societate - 

Provocări Contemporane”, Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir”, București, 

28 iulie 2014 - în curs de publicare 

 

Ovidiu SOLOMON, „Incultura culturii exclusiv vizuale. Educația prin imagini”, 

lucrare prezentată în cadrul Conferinței Naționale cu participare internațională 
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„Individ, Familie, Societate - Provocări Contemporane”, elaborată în colaborare cu 

Iulia-Sabina PANĂ, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 28 iulie 

2014 - în curs de publicare 

10.  

Un articol apărut într-o revistă de specialitate din 

ţară recunoscută în domeniul de specialitate 

(cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază 

internaţională de date (BDI) 

0 

 

11.  

O recenzie apărută într-o revistă de specialitate 

din ţară recunoscută în domeniul de specialitate 

(cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază 

internaţională de date (BDI) 

0 

12.  

Un studiu ştiinţific sau un raport de specialitate 

legat de programul de cercetare, publicat pe 

internet sau pe suport electronic 

 

Mihail UNGHEANU, „Libertatea moderă. O critică a conceptului curent de libertate 

negativă” (I), Etnosfera, nr 1/2014 

 

Janina DINCĂ (MICU), „Intelectuali rromi - între tradiție și modernitate”, 

Etnosfera, nr 1/2014 

 

Ovidiana BULUMAC, „Rethinking the path of Carthographic Paradigm. A new 

method in Social Sciences”, Etnosfera, nr 1/2014 

 

Mihail UNGHEANU, „Libertatea modernă. O critică a conceptului curent de 
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libertate negativă (II)”, Etnosfera, nr 2/2014 

 

Janina DINCĂ (MICU), „Absolvenții rromi din Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială”, Etnosfera, nr 2/2014 

 

Ovidiu SOLOMON, „Drepturile minorităților în România și în UE”, Etnosfera, nr 

2/2014 

 

Mihail UNGHEANU, „Despre utopie (I)”, Etnosfera, nr 3/2014 

 

Ovidiu SOLOMON, „Conflictul arabo-israelian. Impactul acestuia asupra 

bipolarismului”, Etnosfera, nr 3/2014 

 

Ovidiana BULUMAC, Raluca BOGHIAN, Gabriel SĂPUNARU, Marius 

BOGHIAN, „Country report regarding the international economic environment. 

Case study: Canada” (I), Etnosfera, nr 3/2014 

 

Andreea ACASANDRE, „La construction de L'Union Européenne”, Etnosfera, nr 

3/2014 
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Ovidiana BULUMAC, Raluca BOGHIAN, Gabriel SĂPUNARU, Marius 

BOGHIAN, „Country report regarding the international economic environment. 

Case study: Canada anada - external sector” (II), Etnosfera nr 4/2014 

 

Janina DINCĂ (MICU), „Atitudinea intelectualilor față de tradițiile rrome”, 

Etnosfera, nr 4/2014 

 

Mihail UNGHEANU, „Despre utopie (II)”, Etnosfera, nr 4/2014 

 

Ovidiu SOLOMON, Mădălina MIHĂILĂ, „Trăsăturile unei comunități 

interculturale de tip Toplița”, Etnosfera, nr 4/2014 

 

Raportul cercetării desfășurate în Municipiul Toplița în septembrie 2014, disponibil 

pe www.cespe.ro 

 

13.  
O conferinţă invitată/ plenară/ keynote prezentată 

la o manifestare ştiinţifică internaţională 

0 

 

14.  
O conferinţă invitată/ plenară/ keynote prezentată 

la o manifestare ştiinţifică naţională 

 

Radu BALTASIU, membru în comitetul științific al Conferinței Naționale cu 

participare internațională „Individ, familie, societate – provocări contemporane”, 

București, 2014, organizată de Institutul de Antropologie al Academiei Române, 
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„Francisc. I. Rainer”, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Universitatea 

de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, 

București, 27-28 mai 2014. Cu prilejul moderării acestei manifestări, a fost 

prezentată lucrarea „Sacralitatea din profan: familia”. 

 

Radu BALTASIU, moderator al Colocviul Naţional al Grupului de Cercetare „I.I. 

Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei și Colocviul „Geopolitica entităţilor 

- între multiculturalism şi dreptul minorităţilor şi al popoarelor” din cadrul 

evenimentului „Zilele Andrei Şaguna, ed. a XXII-a Sfântu Gheorghe, 24-29 iunie 

2014. Cu prilejul moderării acestor paneluri, a fost prezentată și lucrarea 

„Managementul minorităților”, realizată în colaborare cu dr. Ovidiana Bulumac. 

 

Radu BALTASIU, moderator al Secţiunii „Etnografie, Sociologie, Cultură” a 

Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. 

Istorie. Cultură. Civilizaţie”, Ediţia a XX-a, dedicată împlinirii a două decenii de la 

înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, desfășurată la Miercurea-

Ciuc, în perioada 19-21 septembrie 2014. Cu prilejul moderării acestui panel, a fost 

prezentată și lucrarea „Topliţa - o schiţă de monografie sociologică”. 

 

15.  
O comunicare orală prezentată la o manifestare 

ştiinţifică internaţională 

 

Radu BALTASIU, „Europa și reașezările sale social-economice”/„After the banking 

crisis”, lucrare prezentată la Simpozionul Internațional de Istorie financiar bancară 

„Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec.XVI- 2014)”, ediţia a XII-a, Secțiunea a 
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III-a, Bănci și burse de valori în epoca de tranziție, Oradea, octombrie 2014 

 

Ovidiana BULUMAC , „Cum economia a devenit antisocială. Criza economică 

văzută din perspectiva infrastructurii sociale”, lucrare prezentată la Simpozionul 

Internațional de Istorie financiar bancară „Muncă, bani, bănci, cultură şi politică 

(sec. XVI- 2014)”, ediţia a XII-a, Secțiunea a III-a, Bănci și burse de valori în epoca 

de tranziție, Oradea, octombrie 2014. 

16.  
O comunicare orală prezentată la o manifestare 

ştiinţifică naţională 

 

Mihail UNGHEANU, „Libertatea modernă. Un concept deschis”, lucrare prezentată 

în cadrul Simpozionului Naţional Constantin Noica „Concepte deschise”, editia a 

VI-a, Craiova, 22-24 mai 2014; 

 

Radu BALTASIU și  Ovidiana BULUMAC „Managementul minorităților”, lucrare 

prezentată în cadrul evenimentului „Zilele Andrei Şaguna ”, Colocviul naţional al 

Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei și la 

Colocviul „Geopolitica entităţilor - între multiculturalism şi dreptul minorităţilor şi 

al popoarelor”, ed. a XXII-a Sfântu Gheorghe, 24-29 iunie 2014. 

 

Mihail UNGHEANU, „Observații asupra foiletonului AUTONOMIA”, lucrare 

prezentată în cadrul evenimentului „Zilele Andrei Şaguna ”, Colocviul naţional al 

Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei și la 

Colocviul „Geopolitica entităţilor - între multiculturalism şi dreptul minorităţilor şi 

al popoarelor”, ed. a XXII-a, Sfântu Gheorghe, 24-29 iunie 2014. 
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Radu BALTASIU, „Sacralitatea din profan: familia”, lucrare prezentată în cadrul 

Conferinței Naționale cu participare internațională „Individ, Familie, Societate - 

Provocări Contemporane”, Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir”, București, 

28 iulie 2014 

 

Ovidiana BULUMAC, „Biserica Ortodoxă Română – între stigma discursului media 

şi rol social”, lucrare prezentată în cadrul Conferinței Naționale cu participare 

internațională „Individ, Familie, Societate - Provocări Contemporane”, 

Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir”, București, 28 iulie 2014 

 

 Ovidiu SOLOMON, „Incultura culturii exclusiv vizuale. Educația prin 

imagini”, lucrare prezentată în cadrul Conferinței Naționale cu participare 

internațională „Individ, Familie, Societate - Provocări Contemporane”, elaborată în 

colaborare cu Iulia-Sabina PANĂ, Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir”, 

București, 28 iulie 2014. 

 

 Ionuț MAVRICHI, „Haustafel/household Codes. A socio-historical inquiry”, 

lucrare prezentată în cadrul Conferinței Naționale cu participare internațională 

„Individ, Familie, Societate - Provocări Contemporane”, Universitatea Creștina 

„Dimitrie Cantemir”, București, 28 iulie 2014 
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 Ovidiana BULUMAC, „Topliţa – Elemente de infrastructură simbolică”, 

lucrare prezentată la secțiunea Etnografie, Sociologie, Cultură din cadrul Sesiunii de 

Comunicări Științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. 

Civilizaţie”, Ediția a XX-a, dedicată împlinirii a două decenii de la înființarea 

Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Miercurea-Ciuc, 19-21 septembrie 

2014. 

 

 Radu BALTASIU, „Topliţa - o schiţă de monografie sociologică”, lucrare 

prezentată la secțiunea Etnografie, Sociologie, Cultură din cadrul Sesiunii de 

Comunicări Științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. 

Civilizaţie”, Ediția a XX-a, dedicată împlinirii a două decenii de la înființarea 

Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Miercurea-Ciuc, 19-21 septembrie 

2014.  

17.  
O secţiune moderată la o manifestare ştiinţifică 

internaţională 

 

Radu BALTASIU, membru în comitetul științific al Simpozionului internațional de 

Istorie financiar bancară „Muncă, bani, bănci, cultură și politică (sec. XVI-2014), 

Ediția a XII-a, moderator al Secțiunii a III-a, Bănci și burse de valori în epoca de 

tranziție, Oradea, 2014. 

 

18.  
O secţiune moderată la o manifestare ştiinţifică 

naţională 

 

Radu BALTASIU, membru în comitetul științific al Conferinței „Individ, familie, 

societate – provocări contemporane”, București, 2014, organizat de Institutul de 

Antropologie al Academiei Române, „Francisc. I. Rainer”, Institutul de Sociologie 

al Academiei Române, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 
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Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 27-28 mai 2014 

 

Radu BALTASIU, moderator al Colocviului Naţional al Grupului de Cercetare „I.I. 

Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei și Colocviul „Geopolitica entităţilor 

- între multiculturalism şi dreptul minorităţilor şi al popoarelor” din cadrul 

evenimentului „Zilele Andrei Şaguna, ed. a XXII-a Sfântu Gheorghe, 24-29 iunie 

2014. 

 

Radu BALTASIU, moderator al Secţiunii „Etnografie, Sociologie, Cultură” a 

Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. 

Istorie. Cultură. Civilizaţie”, Ediţia a XX-a, dedicată împlinirii a două decenii de la 

înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, desfășurată la Miercurea-

Ciuc, în perioada 19-21 septembrie 2014. 

 Anexa 2 

Grant câștigat de către centru de la organizații internaționale 

2014: 0 

Contract extrabugetar obținut de către centru de la organizații naționale sau internaționale 

2014: 0 

Manifestare științifică (congres, conferință, simpozion) sau școală de vară internațională organizată 

2014: 0 

Manifestare științifică (congres, conferință, simpozion) sau școală de vară națională organizată 

2014:  
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1. Centrul European de Studii în Probleme Etnice a reînceput organizarea de mese rotunde cu parteneri (societatea civilă, alte instituții de 

cercetare, instituții de stat, reprezentanți ai minorităților etc.) pe tematici corelate cu domeniul de activitate al Centrului, și anume 

minoritățile naționale. Astfel, în pregătire se află prima astfel de întâlnire ce va avea loc la începutul lunii decembrie, dedicată minorității 

rome, a cercetării acesteia din perspectivă socio-economică și culturală, precum și a identificării principalelor riscuri și amenințări cu care 

această comunitate etnică se confruntă. Seria întâlnirilor va fi continuată în anul 2015, având în centrul dialogului restul de minorități 

naționale, recunoscute de statul român. 

 

2. Centrul European de Studii în Probleme Etnice a fost partener în organizarea anuală a unei Școli de Vară dedicată Științelor Sociale. 

Evenimentul, ajuns deja la cea de-a patra ediție, a fost marcat de prelegeri și mini-cercetări de teren la care au participat 2 angajați 

C.E.S.P.E. (din postura de coordonator-lector), precum și doi dintre colaboratorii externi ai C.E.S.P.E..  

 

3. Centrul European de Studii în Probleme Etnice a fost partener în organizarea evenimentului intitulat „Zilele Andrei Șaguna”, ediţia a 

XXII-a (24-29 IUNIE 2014), realizat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Liga Cultural-Creștină Andrei Șaguna şi 

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei. 

 

Anexa 3 

Cercetări la solicitarea/consultanță acordată instituțiilor/autorităților de stat 

2014:  

1. Cercetare de teren realizată în Municipiul Toplița, județul Harghita 

Cercetători: prof. univ. dr. Radu Baltasiu (coord.), dr. Ovidiana Bulumac (coord.), Ovidiu Solomon 

 În perioada 5-14 septembrie 2014, angajații și colaboratorii Centrului European de Studii în Probleme Etnice au realizat continuarea unui 

studiu sociologic început anul trecut în municipiul Toplița, jud. Harghita. În acest an, cercetarea fost axată pe coordonatele economice și 

comunitare toplițene, tocmai pentru a putea completa perspectiva etnicității investigată pe parcursul stagiului trecut. Cercetarea se 

încadrează în al doilea program principal de cercetare al C.E.S.P.E., și anume comunicare și interculturalitate, fiind axată pe tematica 

micilor comunități urbane. Etnie și religie. Dialog social. 
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2. Cercetare în zona Bor, regiunea Valea Timocului, Serbia. 

Cercetători coordonatori: prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac 

 În perioada 10-20 iulie 2014, doi cercetători C.E.S.P.E. au efectuat o vizită de studiu la sediul Asociației Ariadne Filum (Serbia) și, 

totodată, au realizat o cercetare de teren într-o serie de comunități românești din zona Bor, regiunea Valea Timocului, Serbia. Cercetarea 

face parte dintr-un proiect științific mai amplu, desfășurat în Timoc în lunile iulie-august 2014 pe teme sociologice, etnografice și 

antropologice, realizat cu sprijinul ICR de către cercetători de la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București și 

Universitatea din București. Scopul acestor cercetări a fost inaugurarea unei colecții (cuprinzând studii de etnografie, filologie, istorie, 

redactate sub forma unor jurnale atractive de teren) dedicate culturii populare a românilor/vlahilor din Serbia de Răsărit.   

 

Editarea si publicarea unei reviste proprii sub egida Academiei Române 

Revista Etnosfera, www.etnosfera.ro  

Anexa 4 

Participări ale cercetătorilor ca membri în comisii de susținere publică 

2014: prof.univ.dr. Radu Baltasiu – Universitatea din București; (4) 

Un conducător de doctorat care activează în centru  

2014: prof.univ.dr. Radu Baltasiu 

Doctoranzi 

2014: Acasandre Andreea  

Un cercetător angajat care a obținut titlul de doctor 

2014: Ovidiana Bulumac, Ionuț Mavrichi  

http://www.etnosfera.ro/
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Un cercetător angajat care a obținut o bursă postdoctorală POSDRU2 

2014: Ovidiana Bulumac 

Anexa 5 

Un membru în colectivul de redacţie al unei reviste naționale/internaţionale (cotată Web of Science, Thompson Reuters sau indexată într-o 

BDI) sau în colectivul editorial al unor edituri internaționale consacrate 

2014: Radu Baltasiu (Revista Universitară de Sociologie), Ovidiana Bulumac (Journal of Education, Psychology and Social Sciences); 

Radu Baltasiu (Etnosfera), Janina Dincă (Etnosfera), Mihail Ungheanu (Etnosfera), Ovidiana Bulumac (Etnosfera),  Ovidiu Solomon 

(Etnosfera), Ionuț Mavrichi (Etnosfera), Mădălina Mihăilă (Etnosfera). 

Un membru în conducerea unei organizații internaționale de specialitate 

2014:  

Radu Baltasiu: Advanced Research in Scientific Areas; The Romanian Association of Geopolitics, Geoeconomics and Geoculture 

Ovidiana Bulumac: Advanced Research in Scientific Areas; The Romanian Association of Geopolitics, Geoeconomics and 

Geoculture 

Un cercetător cu un indice Hirsch peste 4 (google scholar h-index) 

Prof.univ.dr. Radu Baltasiu 

Diplome de excelență acordate de organisme științifice naționale și internaționale 

2014: 

Prof.univ.dr. Radu Baltasiu - „Diploma de excelență pentru activitatea de cercetare cu privire la istoria și devenirea românilor din 

Covasna și Harghita”, acordată de Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Centrul 

Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita. 

                                                           
2
 Secțiunea introdusă în afara formulei standard din raportul de autoevaluare oferit de către Academia Română, completat conform  informațiilor obținute de pe site-ul ICCV 

la adresa: http://www.iccv.ro/node/473 
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Anexa 6
3
 

Alte manifestări științifice (congres, conferință, simpozion) sau școli de vară la care cercetătorii C.E.S.P.E. au participat în 

2014 

 

prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac, Ovidiu Solomon:  

  Participare la conferința de presă în cadrul căreia Centrul Român de Studii și Strategii (CRSS) a făcut publice datele raportului 

preliminar al sondajului desfășurat sub genericul ,,Identitatea națională în Republica Moldova”, realizat în februarie 2014. Evenimentul a 

avut loc în data de 27 martie 2014 la Camera Deputaților din Parlamentul României. 

prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac, dr. Ionuț Mavrichi, Ovidiu Solomon:  

 Participare la Conferința „The sustainable development of the Chinese Economy and its Global Impact”, desfășurată pe 6 iunie 2014 în 

Aula „I. Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române, susținută de către Prof. Siwei Cheng, director, Research Center on 

Fictitious Economy and Data Science of the Chinese Academy, decan al School of Management of the Graduate University of the 

Chinese Academy of Sciences.  

prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac, Ovidiu Solomon:   

 Participare la conferința/dezbaterea “Reunirea celor două state românești în contextul alegerilor prezidențiale din România și a celor 

parlamentare din R. Moldova”, desfășurată în data de 25 noiembrie la Parlamentul României, Camera Deputaților, organizată de Centrul 

Român de Studii și Strategii. 

prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac, Ovidiu Solomon: 

 Participare la cea de-a doua ediție a evenimentului „Mediateca Românilor din Timoc”, organizat de către Institutul Cultural Român, în 

colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, în data de 4 noiembrie 2014, în Aula Universității Naționale de Apărare. În cadrul 

                                                           
3
 Secțiunea introdusă în afara formulei standard din raportul de autoevaluare oferit de către Academia Română, completat cu activități științifice auxiliare.  
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evenimentului, au fost susținute o serie de prelegeri despre cultura populară a românilor/vlahilor din Timoc și dificultățile cu care se 

confruntă aceștia pentru păstrarea identității naționale. 

 
 

 

Director, 

Prof.univ.dr. Radu Baltasiu 

 

 


