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Raport de activitate 2014. Sinteză 

Centrul European de Studii în Probleme Etnice 

 

Centrul European de Studii în Probleme Etnice a continuat pe parcursul anului 2014 

strategia de reînnoire a echipei de cercetare, prin atragerea tinerilor în activitățile instituției, atât 

din postura de angajați, cât și din cea de colaboratori externi sau voluntari.  

În ceea ce privește activitatea științifică, membrii și colaboratorii Centrului au participat 

la conferințe internaționale și naționale, au efectuat cercetări de teren sau stagii de documentare, 

au publicat materiale în revista institutului și nu numai, au contribuit la organizarea unei școli de 

vară, deja devenită un succes, și au fost parteneri în organizarea unei conferințe naționale 

devenită tradiție. Din această perspectivă, strategia de revitalizare a resursei umane a dus în 

primul rând la creșterea calității procesului de cercetare-documentare, dar și la creșterea 

vizibilității C.E.S.P.E. În plus, de-a lungul anului 2014, Centrul a avut parte de o continuă 

creștere a performanței științifice a angajaților, doi dintre cercetătorii C.E.S.P.E. dobândind titlul 

de doctor în sociologie (dr. Ionuț Mavrichi și dr. Ovidiana Bulumac), unul dintre ei câștigând 

ulterior o bursă postdoctorală cu finanțare FSE, oferită de Institutul de Cercetare a Calității Vieții 

(Academia Română) în calitate de Beneficiar, împreună cu Institutul de Sociologie și Institutul 

de Economie Naţională (ale Academiei Române), Universitatea Națională de Educație Fizică și 

Sport din București și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate de 

parteneri în cadrul proiectului ID 141086 ”Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și 

post-doctorale”.  

 

 Dincolo de segmentul tinerilor cercetători, atât angajați ai C.E.S.P.E., cât și colaboratori 

sau voluntari, există și cercetători cu experiență, care au căpătat deja o notorietate publică și 

științifică ce îi legitimează în mediul academic și de cercetare. În acest sens putem aminti de 

activitatea dlui dr. Mihail Ungheanu, care a participat în luna mai la Simpozionul Naţional 

Constantin Noica „Concepte Deschise”, ediția a VI-a, desfășurat la Craiova, sau de faptul că unul 

dintre angajații C.E.S.P.E. (prof. univ. dr. Radu Baltasiu, de asemenea directorul instituției) a 

fost invitat să modereze paneluri în cadrul a patru manifestări științifice naționale și 

internaționale importante.  

 

Astfel, în primul rând amintim de activitățile cultural-științifice cuprinse în cadrul Zilelor 

Andrei Şaguna, ed. a XXII-a (24-29 iunie 2014), mai exact 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”. Manifestările au fost 

organizate de către Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Centrul European de Studii 

Covasna – Harghita, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, împreună cu Centrul European 



de Studii în Probleme Etnice, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni și Centrul Ecleziastic de 

Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”. În cadrul acestui eveniment, directorul instituției 

împreună cu un alt cercetător al C.E.S.P.E. (dr. Ovidiana Bulumac) au susținut o prelegere 

intitulată „Considerații despre managementul minorităților”. În plus, directorul C.E.S.P.E. dl 

prof.univ.dr. Radu Baltasiu a primit „Diploma de excelență pentru activitatea de cercetare cu 

privire la istoria și devenirea românilor din Covasna și Harghita” acordată de către Episcopia 

Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Centrul Ecleziastic 

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

 

O a doua manifestare științifică la care un angajat C.E.S.P.E. a fost membru în comitetul 

științific (prof.univ.dr. Radu Baltasiu) este Conferința națională „Individul, familia și societatea – 

provocări contemporane”, desfășurată la București, organizată de Institutul de Antropologie al 

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

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Universitatea Dimitrie Cantemir București. 

În cadrul aceleiași conferințe au mai participat cu prelegeri încă doi angajați C.E.S.P.E. (dr. 

Ovidiana Bulumac și Ovidiu Solomon) și doi colaboratori externi. 

 

Un al treilea eveniment moderat de către un reprezentant C.E.S.P.E. (directorul 

instituției) este Secţiunea „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. În cadrul aceleiași manifestări 

științifice a mai participat și un al doilea cercetător C.E.S.P.E. (dr. Ovidiana Bulumac), care a 

prezentat o prelegere pe marginea cercetării efectuate în luna septembrie în municipiul Toplița. 

Manifestările au fost organizate de către Ministerul Culturii, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi 

Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni, Centrul Cultural „Miron Cristea”, Centrul European de Studii Covasna-

Harghita, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”. 

 

 A patra manifestare științifică la care un angajat C.E.S.P.E. (directorul institutului, 

prof.univ.dr. Radu Baltasiu) a fost membru în comitetul științific și moderator al Secțiunii nr. III 

„Bănci și burse de valori în epoca de tranziție”, iar un altul lector (dr. Ovidiana Bulumac) este 

Conferința internațională „Muncă, bani, bănci, cultură și politică. (sec. XVI-2014), Ediția a XII-

a, desfășurată la Oradea, în octombrie 2014, organizată de către Academia Oamenilor de Știință 

(Secția de Științe Istorice și Arheologie), Universitatea din Oradea (Departamentul de Istorie, 

Departamentul de Finanțe, Bănci, Asigurări), Asociația Română de Istorie Bancară Oradea. 

 

  

 Revitalizarea echipei de cercetare a continuat și în plan editorial, ca urmare a publicării 

de articole ale unor colaboratori externi, în cadrul secțiunii Tineri cercetători, în revista 



C.E.S.P.E., intitulată Etnosfera. Diversitatea materialelor publicate și interdisciplinaritatea lor (ce 

variază de la noi perspective teoretice și metodologice în științele sociale la cultura și obiceiurile 

unor comunități românești din România sau din afara granițelor, de la subiecte de etnografie 

românească la teme ce se subscriu domeniului relațiilor internaționale) trimit către succesul 

acestei strategii.  

 

 O altă activitate de succes a Centrului constă în continuarea colaborării cu reprezentanți 

ai societății civile, mai exact cu Asociația Română de Geopolitică, Geoeconomie și Geocultură, 

în privința organizării anuale 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 3 angajați C.E.S.P.E. (prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ionuț Mavrichi, dr. Ovidiana 

Bulumac), precum și o serie întreagă de colaboratori externi ai C.E.S.P.E.. 

 

 În ceea ce privește cercetarea de teren, 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, la cererea instituțiilor locale. 

În acest an, tematica cercetării a fost axată pe coordonatele economice și comunitare toplițene, 

tocmai pentru a putea completa perspectiva etnicității investigată pe parcursul stagiului trecut 

(septembrie 2013). La această cercetare au luat parte trei dintre cercetătorii C.E.S.P.E. (prof. 

univ. dr. Radu Baltasiu, dr. Ovidiana Bulumac, Ovidiu Solomon), însoțiți în demersul științific 

de alți colaboratori externi și voluntari. 

 

 Un alt aspect important este dat de faptul că, în perioada 10-20 iulie 2014, doi dintre 

cercetătorii C.E.S.P.E. (prof. univ. dr. Radu Baltasiu și dr. Ovidiana Bulumac) 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, la 

invitația instituției gazdă, alături de alți cercetători ai Academiei Române. 

 

 În plus, Centrul European de Studii în Probleme Etnice a reînceput organizarea de mese 

rotunde cu parteneri din zona societășii civile, din alte instituții de cercetare, instituții de stat sau 

reprezentanți ai minorităților 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. 
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