I. DAREA DE SEAMĂ ASUPRA ACTIVITĂłII DCSU PE 2010

A. Date globale pe DCSU
1. Lucrări de plan realizate
PROGRAMUL DE CERCETARE VII.
Denumire: FACTORI PSIHOSOCIALI IMPLICAłI ÎN DEZVOLTAREA
MORALĂ ŞI ESTETICĂ A PERSONALITĂłII, ÎN CONDIłIILE
SOCIETĂłII ROMÂNEŞTI ACTUALE.
Proiectul de cercetare VII/1
a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaŃi în dezvoltarea morală a
personalităŃii, în condiŃiile societăŃii româneşti actuale.
b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coord. ), CS I dr. Monica
Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei.
c) Volum de muncă: documentării bibliografice; construirea unor instrumente
pentru evaluarea comportamentului moral; investigarea legăturilor dintre
atitudinea faŃă de copiat în şcoală şi autonomia personală; realizarea unei
sinteze cu privire la teoriile recente privind dezvoltarea morală; elaborarea
unor studii empirice privind: rolul imaginii despre sine şi al decentrării de pe
sine în judecata morală, rolul reactivităŃii emoŃionale de tip empatic în luarea
deciziilor cu implicaŃie morală; raŃionamentul şi luarea deciziilor cu implicaŃie
morală la copiii cu comportament agresiv; legătura dintre structura
motivaŃională a personalităŃii şi comportamentul moral; impactul violenŃei
mass-media asupra comportamentului adolescenŃilor; identificarea condiŃiilor
şi a modului de utilizare a diferitelor tipuri de insulte ca formă de manifestare a
agresivităŃii verbale în rândul adolescenŃilor; realizarea unei sinteze teoretice
pe baza literaturii existente cu privire la interacŃiunea dintre emoŃie şi
raŃionamentele morale.
Proiectul de cercetare VII/2
a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaŃiei vizual-plastice la
tineri prin art-terapie.
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coord. ; ½ normă), CS III
dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraŃi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al.
Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr. R. Moraru
şi Conf.dr. Ioana Antoniu.
c) Volum de muncă: documentare teoretico-metodologică; investigarea unui lot
de subiecŃi în vederea selectării din bateria ipotetică a tehnicilor proiective
reprezentative pentru problematica în discuŃie; analiza calitativă a acestor
rezultate; elaborarea unui studiu (10 pag.); realizarea de proiecte
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compoziŃionale ca mijloace de reflectare a expresivităŃii creative din domeniul
plastic; participarea la mese rotunde.

PROGRAMUL DE CERCETARE VIII.
Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POSTCOMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAłIUL ROMÂNESC
Proiectul de cercetare VIII/1:
a) Denumirea: RealităŃi şi disfuncŃionalităŃi sociale în micro-regiunea
Huedin.
b) Colectivul de cercetare: CS dr. FlorenŃa Lozinsky.
c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare privind realităŃile şi
disfuncŃionalităŃile existente în comunitatea investigată (50 p.); sistematizarea
materialului empiric (date statistice şi interviuri calitative - 25 p.); elaborare a
două studii în vederea publicării şi prezentarea a două comunicări la
manifestări ştiinŃifice.
Proiectul de cercetare VIII/2:
a) Denumirea: AmbivalenŃe ale proceselor socio-culturale din „a doua
modernitate” românească.
b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord. ), CS I dr.
Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu.
c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (172 p); susŃinerea a 6
comunicări la manifestări ştiinŃifice internaŃionale; susŃinerea a 6 comunicări la
manifestări ştiinŃifice naŃionale; publicarea a 10 studii; îngrijirea ediŃiei unui
volum, cu note; publicarea traducerii unui volum, cu aparat critic; organizarea
unui workshop internaŃional şi a trei simpozioane naŃionale; organizarea a două
mese rotunde.
Proiectul de cercetare VIII/3:
a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în
postcomunismul românesc.
b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.
c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (60 p.); susŃinerea a
două comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale; publicarea a două studii.
Proiectul de cercetare VIII/4:
a) Denumirea: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaŃiilor
preferenŃiale. Strategii adaptative la influenŃele socio-culturale globale.
b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.
c) Volum de muncă: documentare teoretică; redactarea unui raport de cercetare
cu privire la atitudinile şi comportamentele predominante în cadrul relaŃiilor
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preferenŃiale (60 p.); elaborarea a trei studii (18 p.) prezentarea a trei
comunicări din problematica investigată.
PROGRAMUL DE CERCETARE IX.
Denumirea: PIEłELE CA REłELE: CATEGORII, MECANISME DE
CONSTITUIRE ŞI FUNCłIONARE
Proiectul de cercetare IX/1:
a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieŃe din
România.
b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (40 p.) privind analiza
sintetică a conceptului de piaŃă bursieră, bursă de valori, istoric, reglementare
juridică, mecanisme de constituire şi funcŃionare, obiect de activitate şi scop;
publicarea a 2 studii; susŃinerea a 2 comunicări ştiinŃifice; organizarea a 2
manifestări ştiinŃifice interne.
Proiectul de cercetare IX/2:
a) Denumirea: PiaŃă şi pieŃe: delimitări conceptuale în contextul recentelor
mutaŃii economico-financiare survenite în lume.
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).
c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare privind: Economia de
piaŃă şi Societatea de piaŃă, recenta criză (a Economiei de piaŃă şi a SocietăŃii
de piaŃă) (85 p.); publicarea a 3 studii din tematica proiectului; prezentarea a 3
comunicări ştiinŃifice.
PROGRAMUL DE CERCETARE nr. X
Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE
DIN TRANSILVANIA
Proiectul de cercetare nr. X/1
a) Denumirea: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la
Socrate, Platon şi Aristotel, susŃinută la Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în anul 1971.
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. IonuŃ-Constantin ISAC; CS dr. Attila
Varga, colectivul de istorie modernă.
c) Volum de muncă: culegere şi tehnoredactare computerizată a textului
lucrării (167 p.); pregătirea pentru tipar a noii ediŃii a lucrării, însoŃită de o notă
asupra ediŃiei, prefaŃă şi postfaŃă; publicarea a două studii; susŃinerea unei
conferinŃe ştiinŃifice
Proiectul de cercetare nr. X/2
a) Denumirea: Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic.
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b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor
g) Volum de muncă: elaborarea unei lucrări privind personalitatea şi activitatea
lui E. Sperantia, în vederea includerii sale într-un volum colectiv dedicat
acestuia; publicarea unui studiu privind spaŃiul logico-poetic al gândirii lui E.
Sperantia; prezentarea unei comunicări ştiinŃifice.
Proiectul de cercetare nr. X/3
a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei valorilor în
opera lui Eugeniu SperanŃia.
b) Colectivul de cercetare: CS dr. CodruŃa Cuceu
c) Volum de muncă: pregătirea pentru tipar a unei ediŃii critice a două lucrări
din opera lui E. SperanŃia: ContribuŃiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv
în Filosofia Religiunii, apărută în 1916 şi Mic tratat despre valori. Valoarea
ca gest de convergenŃă vitală, apărută în 1942; publicarea unui studiu privind
magia, religia şi ştiinŃa în opera lui E. Sperantia; susŃinerea unei comunicări
ştiinŃifice.
Proiectul de cercetare nr. X/4
a) Denumirea: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu
psihosociologic, Editura UniversităŃii din Cluj la Sibiu, 1942, 216 p.
(Reeditare).
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.
c) Volum de muncă: culegere şi tehnoredactare computerizată a textului
lucrării (230 p.); pregătirea pentru publicare a lucrării mai sus menŃionate;
susŃinerea unei comunicări ştiinŃifice.
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2.-3. Lucrări de plan aflate în lucru
Lucrări de plan care se continuă în 2011
PROGRAMUL DE CERCETARE VII.
Denumire: FACTORI PSIHOSOCIALI IMPLICAłI ÎN DEZVOLTAREA
MORALĂ ŞI ESTETICĂ A PERSONALITĂłII, ÎN CONDIłIILE
SOCIETĂłII ROMÂNEŞTI ACTUALE.
Proiectul de cercetare VII/1
a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaŃi în dezvoltarea morală a
personalităŃii, în condiŃiile societăŃii româneşti actuale.
b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coord. ), CS I dr. Monica
Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei.
c) Volum de muncă: documentare bibliografică; elaborarea şi aplicarea unor
chestionare şi teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltării
morale; elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 80 de
pagini); elaborarea şi publicarea a opt studii/articole referitoare la rezultatele
obŃinute în cercetare în anul 2011 (cca. 100 p.); susŃinerea a opt comunicări la
manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale; expuneri, dezbateri şi mese
rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.
Proiectul de cercetare VII/2
a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaŃiei vizual-plastice la
tineri prin art-terapie.
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coord. ; ½ normă), CS III
dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraŃi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al.
Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr. R. Moraru
şi Conf.dr. Ioana Antoniu.
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare pe baza datelor
referenŃiale (cca. 10 pag.); realizarea de proiecte compoziŃionale ca mijloace de
reflectare a expresivităŃii creative din domeniul plastic; elaborarea şi publicarea
unui studiu; susŃinerea unei comunicări ştiinŃifice.
PROGRAMUL DE CERCETARE VIII.
Denumirea: PIEłELE CA REłELE: CATEGORII, MECANISME DE
CONSTITUIRE ŞI FUNCłIONARE
Proiectul de cercetare VIII/1
a) Denumirea: Politica reŃelelor sociale şi epistemologia pieŃii.
b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord. ), CS III drd.
Adrian T. Sîrbu.
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (130 p. text şi
bibliografie); elaborarea a patru studii în vederea publicării; organizarea şi
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participarea la manifestări ştiinŃifice interne şi internaŃionale (patru
comunicări); organizarea unui panel de comunicări ştiinŃifice pe tema
proiectului în cadrul „Sesiunii ştiinŃifice anuale a D.C.S.U.”.
Proiectul de cercetare VIII/2
a) Denumirea: Produsul intern, extern şi reunit al unei comunităŃi locale în
context global.
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare privind analiza unor
elemente precum: economie domestică şi economie de piaŃă; economie reală şi
economie financiară; economie monetară şi economie de credit; produs; produs
intern / produs extern (net, brut şi global); produsul reunit al cetăŃenilor dintrun teritoriu (cca. 40 p.); organizarea şi participarea la manifestări ştiinŃifice
(două comunicări); elaborarea unui studiu în vederea publicării.
Proiectul de cercetare VIII/3:
a) Denumirea: Târgul rural transilvănean la confluenŃa între tradiŃional şi
modern.
b) Colectivul de cercetare: CS dr. FlorenŃa Lozinsky.
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini, care
va cuprinde: analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea contextelor
sociale care au contribuit la transformarea socială, economică etc. a târgurilor
din trecut şi până astăzi; elaborare a două studii în vederea publicării;
susŃinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinŃifice.
Proiectul de cercetare VIII/4
a) Denumirea: Reconfigurarea pieŃelor maritale în contextual crizei socioeconomice actuale.
b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini, care
va conŃine: analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea tiparelor
maritale specifice culturii euro-americane dar si celor specifice spaŃiului
autohton; elaborarea a 2 studii în vederea publicării; susŃinerea a 2 comunicări
la manifestări ştiinŃifice.
Proiectul de cercetare VIII/5
a) Denumirea: Aspecte juridice privind relaŃiile de muncă în sectorul bugetar,
în contextul crizei economice din România.
b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare care va conŃine
analiza sintetică a conceptului de piaŃă a muncii, reglementare juridică,
mecanismele de funcŃionare şi scop (cca. 40 p.); elaborarea a două studii în
vederea publicării; susŃinerea a două comunicări ştiinŃifice.
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Proiectul de cercetare VIII/6:
a) Denumirea: Bunăstarea subiectivă între societal şi individual.
b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea (coord. ), Conf. univ. dr.
Jenö-Laszlo Vargha (colaborator extern, neremunerat).
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare) care se va axa pe
analiza conceptelor de capital, piaŃă, bunăstare şi a conceptelor conexe (cca. 60
p.); elaborarea a două studii în vederea publicării; elaborarea şi susŃinerea a
două comunicări la reuniuni ştiinŃifice.
Proiectul de cercetare VIII/7:
a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. PieŃele
simbolice
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş
c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (40 p. text şi
bibliografie); participarea la manifestări ştiinŃifice interne şi internaŃionale cu
două comunicări; elaborarea a două studii în vederea publicării; organizarea
unui atelier pe tema proiectului în cadrul „Sesiunii ştiinŃifice anuale a
D.C.S.U.”.
PROGRAMUL DE CERCETARE IX
Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE
DIN TRANSILVANIA
Proiectul de cercetare nr. IX/1
a) Denumirea: Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La
izvoarele poeziei
b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. IonuŃ-Constantin ISAC,
c) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a textului original şi
pregătirea pentru tipar; înaintarea pentru publicare la finele anului 2012 sau
începutul anului 2013 a manuscrisului La izvoarele poeziei.
Proiectul de cercetare nr. IX/2
a) Denumirea: Recuperarea şi valorificarea corespondenŃei inedite dintre
Mircea Eliade şi Henry Pernet.
b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor
c) Volum de muncă: traducerea, îngrijirea şi publicarea corespondenŃei lui
Mircea Eliade într-un volum de circa 250 p.; organizarea unei mese rotunde pe
tema M. Eliade la care va fi invitat şi Henry Pernet; prezentarea uni comunicări
despre M. Eliade; publicarea unor materiale atât în revistele de specialitate, cât
şi în cele culturale.
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Proiectul de cercetare nr. X/3
a) Denumirea: Filosofia morală în opera lui Eugeniu SperanŃia.
b) Colectivul de cercetare: CS dr. CodruŃa Cuceu
c) Volum de muncă: realizarea şi publicarea unei ediŃii critice (aprox. 180 p.)
care să cuprindă lucrări de filosofia religiei şi respectiv de filosofia valorilor
din opera lui SperanŃia, însoŃite de câte un studiu introductiv; susŃinerea unei
comunicări ştiinŃifice din această problematică.
Proiectul de cercetare nr. IX/4
a) Denumirea: E. SperanŃia, Studii sociologice (Reeditare).
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.
c) Volum de muncă realizat: culegere text şi tehnoredactare computerizată a
trei studii (200 pagini, format A5, font 12, la un rând); elaborarea unui studiu
din problematica respectivelor texte; susŃinerea unei comunicări ştiinŃifice.
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4. Tipărituri 2010
A. CĂRłI
a. Volume de autor
• Mihaela Gligor, India. Însemnări, eseuri, jurnal, ediŃia a II-a, revăzută şi
adăugită, Cluj-Napoca, Edit. Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2010, 188 p.
• Vasile Marian, Introducere în economie bănească şi de credit, Bucureşti,
Edit. Academiei Române, 2010, 250 p.
b. Volume colective
• Monica Albu, (coord.) (2010), Psihologia între provocări şi
Napoca, Edit. Argonaut, 171 pag.
• Vasile Marian, (coord.) Cunoaştere, Interes, Responsabilitate,
Edit. Argonaut, 2010, 324 p.
• Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19,
Edit. Argonaut, 2010, 267 p.
• Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 20,
Edit. Argonaut, 2010, 278 p.

soluŃii, ClujCluj-Napoca,
Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca,

c. Editări manuscrise şi reeditări
• IonuŃ, Isac, coord. general ediŃie critică după manuscris inedit (IonuŃ Isac,
Florica-Elisabeta NuŃiu şi Attila Varga), Simion BărnuŃiu, ŞtiinŃa dreptului,
Edit. „Ardealul”, Târgu-Mureş, 2010, 624 p.
• Andrei Negru, George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia
germană, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 138 p. (EdiŃie îngrijită, indice
de nume şi postfaŃă de Andrei Negru).
• Adrian Sîrbu: Comité invisible, L’Insurrection qui vient, Paris, La Fabrique,
2007 (note, confruntare cu originalul şi îngrijire ediŃie: Comitetul invizibil,
InsurecŃia ce vine, volum publicat in IDEA artă + societate, nr. 35, ClujNapoca, 2010, p. 158-183).
f. Instrumente
• Ozana Budău, Monica Albu, SACS – Scala de abordare strategică a copingului, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2010, 57 p.
• Amalia Ciucă, Monica Albu, PDSQ – Chestionarul de screening şi diagnostic
psihiatric. Manual (autor: Mark Zimmerman). Adaptarea şi standardizarea
PDSQ pe polulaŃia din România, Cluj-Napoca, ASCR, 2010, 101 p.
• Bălaj, A. (coord.), Monica Albu, Porumb, M., ECI-4. Chestionarul de
evaluare a copiilor – 4. Manual de norme (autori: Gadow, K.D., Sprafkin, J.)
Adaptarea şi standardizarea ECI-4 pe populaŃia din România, Edit. ASCR,
Cluj-Napoca, 2010, 210 p.
• Porumb, M. (coord.), Porumb, D., Bălaj, A., Monica Albu, Chestionarul de
evaluare a strategiilor de învăŃare şi a motivaŃiei şcolare SMALSI. Manual.
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(autori: Stroud, K.C., Reynolds, C.R.). Adaptarea şi standardizarea SMALSI
pe populaŃia din România, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2010, 172 p.
• Alexandru Roşca. CorespondenŃa. EdiŃie îngrijită, note şi comentarii de Ioan
Berar, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, 568 p.
• Marioara Petcu, Indrumător de dezvoltare şi de deblocare a creativităŃii,
Cluj-Napoca, Edit. Alma Mater, 2010, 110 p.
g. Traduceri
• Mihaela Gligor, Amartya Sen, India, Scrieri despre cultura, istoria şi
identitatea indiană, Introducere, traducere şi Index de Mihaela Gligor, ClujNapoca, Edit. Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2010, 454 p.
• Adrian Sîrbu: Philip. e Lacoue-Labarthe, FicŃiunea politicului (Heidegger,
arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, 170 p.
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B. STUDII ŞI ARTICOLE APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE
a. În reviste apărute în străinătate
• [ISI] Virgil Ciomoş, „Deterritorialization of Human Rights”, în Journal for
the Studies of Religion and Ideologies, volume 9, no. 25, Spring 2010, p. 7-27.
• [ISI] Elena Geangu, Benga, O., Stahl, D. & Striano, T., Contagious crying
beyond the first days of life, în „Infant Behavior and Development”, 2010,
33(3), p. 279-288.
• Mihaela Gligor, Eliade’s Romanian Past: Religion and Politics, în „Theory in
Action. Journal of the Transformative Studies Institute”, vol. 3, no. 1, January
2010, NY, USA, p. 51-74.
• IonuŃ Isac, Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique.
Quelques considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez
Ferdinand Gonseth, în „Bulletin” AFG, nr. 146, St.-Imier (ElveŃia) Septembre
2010, p. 13-23.
b. În volume colective apărute în străinătate
• Virgil Ciomoş, Identity, Secularisation, State of Exception: the Romanian
Case, în vol. Weighting Differences. Romanian Identity in the Wider European
Context, (eds. Vasile Boari & Sergiu Gherghina), Cambridge Scholar
Publishing, 2009, p. 168-184.
• Virgil Ciomoş, Droit de juger versus Droit au jugement, în vol. Faire justice
soi-même. Études sur la vengeance, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p.
27-49.
• Mihaela Gligor, Rabindranath Tagore in Romania, în vol. Tagore beyond
Frontiers, (volum editat de Rabindranath Tagore Center Kolkata şi ICCR
Kolkata), 2010, p. 48-51.
• IonuŃ Isac, „The” Ontology of Technology – Assumptions and Meanings, în
vol. Philosophy of Technology and Artifact in the Digital Age, (eds. Viorel
Guliciuc şi Emilia Guliciuc), Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie,
2010, p. 109-118.
C. STUDII ŞI ARTICOLE APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
a. În reviste ale Academiei Române
• [B] Opre, A., Monica Albu, ProprietăŃi psihometrice ale versiunii românea
Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ): date
preliminare, în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din ClujNapoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 85-100.
• [B] Miclea, Ştefania, Monica Albu, (2010), Variante reduse ale subscalelor de
evaluare multidimensională a anxietăŃii ca trăsatură (EMAS-T şi SAS-T), în
„Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series
Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 123-132.
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• [B] Virgil Ciomoş, Droit, personne, territoire, în „Anuarul Institutul de Istorie
«George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VII, 2009, p.
233-243 (neraportat).
• [B] Virgil Ciomoş, Le concept hégélien de vengeance, în „Anuarul Institutul
de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII,
2010, p. 165–184.
• [B] CodruŃa Cuceu, Despre geneza postcomunistă a spaŃiului public
românesc în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”,
Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 39-53.
• [B] Lucia Faiciuc, An integrative definition for the notion of cognitive schema,
în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series
Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 71-85.
• [B] Marius Florea, Mateiu, Iulia, Tipuri de insulte folosite de adolescenŃi, în
„Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series
Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 101-122.
• [B] Mihaela Gligor, ConsideraŃii asupra identităŃii culturale în România
înainte şi după 1989, în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din
Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 185-200.
• IonuŃ Isac, Ein stets aktuelles Thema: „Die Bewusstseinsgesellschaft” und die
Ethik der Wissenschaft, în NOESIS, XXXIV, 2009, p. 31-40 (neraportat).
• IonuŃ Isac, File din „itinerariul” ştiinŃific şi filosofic al lui Ferdinand
Gonseth, în NOEMA, vol. IX, Edit. MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p. 67-78.
• IonuŃ Isac, Fişă de dicŃionar: Ferdinand Gonseth (1890-1975), în NOEMA,
vol. IX, Edit. MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p. 369-372.
• [B] IonuŃ Isac, Mitologie politică, mitologie istorică şi manipulare în posttotalitarism. SinuozităŃi istoriografice în discursul politic oficial din Republica
Moldova, în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”,
Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 147-164.
• IonuŃ Isac, Dumitru Isac – istoric al filosofiei eline, în „Symposion”, tom VII,
1 (15), Edit. Academiei Române, 2010, p. 117-126.
• [B] Vasile Marian, Criza actuală – rezultat al manipulării sociale?, în
„Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series
Humanistica, tom. VIII, 2010 p. 271–304.
• [B] Silviu G. Totelecan, Socio-spatial reconfigurations in a transformative
landscape, în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din ClujNapoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 7-20.

12

D. STUDII ŞI ARTICOLE APĂRUTE ÎN łARĂ
a. În alte reviste de specialitate apărute în Ńară
• [B+] Virgil Ciomoş, Réduction et description : de Kant à Husserl, în „Studia
Universitatis Babes-Bolyai”, Philosophia, vol. LV, nr. 2, 2010, p. 41-57.
• Narcisa Cozea, JurisprudenŃă comercială. Cheltuieli comune. CreanŃe ale
asociaŃiei de proprietari. SomaŃie de plată, în „Curierul Judiciar”, nr. 12, 2009,
p. 681-683 (neraportat).
• [B+] Marius Florea, Mateiu, I. (2010), La practique des insultes à l’age de
l’adolescence, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Philologia, tom LV, nr.
1, p. 69-83.
• [ISI] Mihaela Gligor, The Myth of the Masterbuilder. Mircea Eliade on the
Legend of Master Manole”, în „Transylvanian Review”, Vol. XIX, No. 4,
Winter, 2010, Cluj-Napoca, p. 33-43.
• [B+] Mihaela Gligor, Knowledge and Cognitive Science. The Problem, în
„International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 1, Spring-Summer,
2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-11.
• [B+] Mihaela Gligor, The International Tagore. The Problem, în
„International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter,
2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 11-13.
• [B+] Mihaela Gligor, Rabindranath Tagore. The Inner World. Some remarks
about Poet’s religion. în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol.
3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 67-74.
• IonuŃ Isac, Lucian Blaga şi filosofia în aforisme, în „Izvoare filosofice,
comunicare multiculturală”, tom nr. 5, Edit. Ardealul, Târgu-Mureş, 2010, p.
115-129.
• Adrian Sîrbu, Liminar la o publicare. Despre utilitatea de a lua în seamă
InsurecŃia ce vine, „IDEA artă + societate”, nr. 35, Cluj-Napoca, 2010, p. 157.
b. În volume colective apărute în Ńară
• Monica Albu, PosibilităŃi de identificare a răspunsurilor distorsionate la
chestionarele de personalitate, în vol. Psihologia între provocări şi soluŃii
(coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 7-26.
• Monica Albu, Carina Herbei, Unele aspecte privind plagiatul în rândul
studenŃilor, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, nr.
20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 127-137.
• Monica Albu, NegruŃiu, T., Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei
personale cu ajutorul chestionarului CP5F, în vol. Simpozionului InternaŃional
Cercetări şi aplicaŃii în psihologie, EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi
modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 3442.
• Monica Albu, Pitariu, H.D., Un algoritm de determinare a punctelor de
secŃionare pentru un predictor, în vol. „A VI-a conferinŃă internaŃională
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EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010,
p. 53-62.
Monica Albu, Pitariu, H.D., An algorithm of determining the cutoff scores for a
predictor, în vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 811 october 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 73-82.
Pitariu, H.D., Monica Albu, O strategie alternativă de selecŃie profesională, în
vol. „A VI-a conferinŃă internaŃională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie
2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 211-220.
Pitariu, H.D., Monica Albu, An alternative strategy of personnel selection, în
vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october
2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 298-307.
Indreica, C., Papuc, I., Monica Albu, Centrul de evaluare ca metodă de
selecŃie la nivel managerial, în vol. „Psihologia între provocări şi soluŃii”
(coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 90-101.
Kubik, C., Văsar, C., Monica Albu, ObservaŃii privind ordinea evocării
evenimentelor stresante, în vol. „Psihologia între provocări şi soluŃii” (coord.
M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 102-111.
Miclea, Ş., Monica Albu, PreferinŃa pentru cota 1 la itemii subscalelor din
EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură, în vol.
Simpozionului InternaŃional „Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a,
„TradiŃionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Edit.
Eurobit, 2010, p. 258-267.
Miclea, Ş., Monica Albu, Patternuri de răspuns la scalele de evaluare a
anxietăŃii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS, în vol. Studii şi cercetări
din domeniul ştiinŃelor socio-umane, nr. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut,
2010, p. 138-148.
Pîrva, S. Monica Albu, Reprezentarea socială a managerului ideal, în vol.
Psihologia între provocări şi soluŃii (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, 2010, p. 125-152.
Todea, V.G., Monica Albu, Analiza concordanŃei evaluărilor la evaluarea
periodică obligatorie a angajaŃilor din transportul feroviar, în vol. „A VI-a
conferinŃă internaŃională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”,
Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 245-257.
Todea, V.G., Monica Albu, Analysis of evaluation correspondence at obligatory
periodical exams of employees from railway transportation, în vol. „The 6th
international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”,
Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 247-258.
Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, Unele aspecte privind evocarea
evenimentelor stresante, în vol. Simpozionului InternaŃional „Cercetări şi
aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi modernism”, Buziaş,
23-24 aprilie 2010, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 390-399.
Narcisa Cozea, Răspunderea intermediarului de servicii de operaŃiuni
financiare faŃă de client, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor
socio-umane, nr. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 91-98.
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• CodruŃa Cuceu, Magie, religie şi ştiinŃă în opera lui Eugeniu SperanŃia, în
vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p.109-115.
• Lucia Faiciuc, Perspective actuale asupra problemei dezvoltării morale, în
Psihologia între provocări şi soluŃii (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, 2010, p. 35-63.
• Lucia Faiciuc, RelaŃia dintre nivelul dezvoltării morale şi performanŃa în
sarcini silogistice cu conŃinut concret nefamiliar, în vol. Studii şi cercetări din
domeniul ştiinŃelor socio-umane, nr. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010,
p. 176 - 187.
• Marius Florea, Forme de manifestare a agresivităŃii la nivelul grupului de
elevi, în vol. Psihologia între provocări şi soluŃii, (coord. Monica Albu), ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 71-80.
• Marius Florea, Impactul violenŃei televizate asupra minorilor, în vol.
Psihologia între provocări şi soluŃii, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, 2010, p. 61-70.
• Mihaela Gligor, TradiŃia argumentativă în India sau despre arta vorbirii,
Introducere la Amartya Sen, India, Scrieri despre cultura, istoria şi identitatea
indiană (Introducere, traducere şi Index de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Edit.
Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2010, 454 pag.), 2010, p. 7-10.
• Mihaela Gligor, SpaŃiul logico-poetic al gândirii lui Eugeniu Sperantia, în
vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 115-120.
• Mihaela Gligor, în vol. Cele patru dimensiuni ale feminităŃii româneşti, vol. 1
(coord. de Monica Silvia Tatoiu), Bucureşti, Edit. Neverland, 2010, p. 46-48;
187-188; 338-340; 496-498.
• Carina Herbei, Consilierea cuplului: dubla carieră şi echilibrul dintre muncă
şi viaŃa familială, în vol. „Sesiunea Anuală de Comunicări ŞtiinŃifice cu
participare internaŃională „CompetenŃe şi CapabilităŃi în EducaŃie”, 28 – 30 mai
2009, Oradea, Edit. UniversităŃii din Oradea, 2009, p. 123 – 124 (în colab. cu
Sava NuŃ) (neraportat).
• Carina Herbei, O scală de evaluare a performanŃelor profesionale la inginerii
topografi, în vol. „A VI-a ConferinŃă InternaŃională EuPsiRo2009, Timişoara,
8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 191-201.
• Carina Herbei, An evaluation scale of the professional performances for
topographer engineers, în vol. bilingv „The 6th International Conference
EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010,
p. 277-287.
• Carina Herbei, Monica Albu, RelaŃia între factori de personalitate şi
performanŃă profesională la inginerii topografi, în Studii şi cercetări din
domeniul ştiinŃelor socio-umane, Vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p.
187-196.
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• Carina Herbei, Unele aspecte privind plagiatul în rândul studenŃilor, în
„Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”, Vol. 19, Cluj-Napoca,
Edit. Argonaut, 2009, p. 127 137. (în colab. cu Monica Albu).
• Carina Herbei, Analiza tranzacŃională ca mijloc de diagnoză în organizaŃii, în
Psihologia între provocări şi soluŃii, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, p. 81-89.
• IonuŃ Isac, Istorie, filosofie şi cultură în manuscrisele filosofice ale lui Simion
BărnuŃiu, în vol. Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de
ani, (coord. Susana Andea şi Ioan-Aurel Pop), Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 449-464 (neraportat).
• IonuŃ Isac, Logică şi personalitate, în De Dignitate Philosophiae, în vol.
omagial Teodor Dima (ed. Cătălina Daniela Răducu, Codrin Dinu Vasiliu,
Eugen Huzum, Vasile Pleşca, Dan Gabriel Sîmbotin), Edit. Terra Nostra, Iaşi,
2009, p. 129-152 (neraportat).
• IonuŃ Isac, Filosofia blagiană între tradiŃie şi modernitate, învol. Opera
blagiană – filosofie şi destin. Studii şi interpretări critice, (coord. Eugeniu
Nistor şi Iulian Boldea) Edit. Ardealul, Târgu-Mureş, 2009, p. 273-394
(neraportat).
• IonuŃ Isac, ReflecŃii despre formarea „omului nou” – tema sacrificiului, în,
Cunoaştere, interes, responsabilitate, (coord. Vasile Marian) Edit. Argonaut,
Cluj-Napoca, 2010, p. 171-178.
• IonuŃ Isac, IonuŃ Isac, Membrii Institutul de Istorie „George BariŃiu” (la 1
februarie 2010), în vol. N. Edroiu, Institutul de Istorie „George BariŃiu” din
Cluj-Napoca, 90 de ani de existenŃă – 1920-2010, Edit. MEGA, Cluj-Napoca,
2010, p. 131-136.
• IonuŃ Isac, IonuŃ Isac, Bibliografia lucărilor ştiinŃifice ale membrilor Institutul
pe anii 2005-2009, în vol. N. Edroiu, Institutul de Istorie „George BariŃiu” din
Cluj-Napoca, 90 de ani de existenŃă – 1920-2010, Edit. MEGA, Cluj-Napoca,
2010, p. 222-225.
• IonuŃ Isac, Mitologie şi axiologie în lucrarea „Filosofia românească” a lui
Marin Ştefănescu, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socioumane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 121-127.
• FlorenŃa Lozinsky, Turismul rural un factor de dezvoltare comunitară. Cazul
Sâncraiu, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 20,
Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 235-240.
• FlorenŃa Lozinsky, „Gospodărie” şi „gospodărire”. TranziŃii ale satului
românesc, în vol. Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu, Ozana
Cucu-Oancea, Gh. Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, Bucureşti, 2009,
p. 494-502 (neraportat).
• Vasile Marian, Filosofia jumulirii şi autori ai acesteia. Câteva gânduri, în
vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate (coord. V. Marian), Cluj-Napoca,
Edit. Argonaut, 2010, p. 39–70.
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• Vasile Marian, ModalităŃi de obŃinere a unor bunuri de la semenii noştri, în
vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 92-98.
• Vasile Marian, Spontan şi conştient în criza actuală, în vol. Criza economicofinanciară. Dimensiuni şi interferenŃe (coord. Momcilo Luburici, Corina
Adriana Dumitrescu), vol. I, Bucureşti, Edit. Pro Universitaria, 2010, p. 339350.
• Vasile Marian, Teorie şi practică în evaluarea pregătirii universitare, în vol.
Probleme actuale ale gândirii, ştiinŃei şi practicii economico-sociale, nr. XI,
Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2008, p. 49-62 (neraportat).
• Vasile Marian, Un magistru şi un discipol, în vol. Şcoala doctorală „Aurel
Negucioiu”, (ed. Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerilor),
Cluj-Napoca, 2010, p. 14–26.
• Andrei Negru, Noi modalităŃi de utilizare a spaŃiului fizic în zona periurbană,
în vol. Probleme actuale ale gândirii, ştiinŃei şi practicii economico-sociale”,
vol. XI, (ed. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea
de ŞtiinŃe Economice din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2008, p.
268–278 (neraportat).
• Andrei Negru, Cercetarea instituŃionalizată din Transilvania şi Banat, în vol.
Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gh.
Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, 2009, p. 679-694 (neraportat).
• Andrei Negru, Periodice social-culturale transilvănene şi bănăŃene cu
conŃinut rural-agrar, în vol. Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu,
Ozana Cucu-Oancea, Gh. Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, Bucureşti,
2009, p. 702-711 (neraportat).
• Andrei Negru, Observatorul social-economic, Revistă trimestrială de studii şi
anchete social-economice (1931–1947), în vol. ÎnvăŃământul economic superior
1920-2010, (coord. Gh. Popescu), Cluj-Napoca, Edit. Imprimeria Ardealul, p.
223-247.
• Andrei Negru, Etape socio-istorice ale modernizării societăŃii româneşti, în vol.
Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca,
Edit. Argonaut, 2010, p. 233-242.
• Andrei Negru, Responsabilitate-cunoaştere-acŃiune în sociologia românească
interbelică, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, (coord. V. Marian),
Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 71-80.
• Salánki Zoltán, Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaŃiilor preferenŃiale,
în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 260-265.
• Adrian Sîrbu, Notă asupra ediŃiei (sau Despre editare), în vol. Philipe
Lacoue-Labarthe, FicŃiunea politicului (Heidegger, arta şi politica), ClujNapoca, Idea Design & Print, 2010, p. 5-18.
• Adrian Sîrbu, Aparatul critic la vol.: Philip. e Lacoue-Labarthe, FicŃiunea
politicului (Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print,
2010, p. 139-169.
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• Silviu G. Totelecan, România tranziŃiei într-o lume în mişcare, în vol. Studii şi
cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, 2010, p. 227-232.
• Silviu G. Totelecan, CetăŃenii (naŃionalii) spaŃiului post-naŃional (UE), în vol.
Cunoaştere, interes şi responsabilitate (coord. V. Marian), Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, 2010, p. 163-170.
E. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ
• Virgil Ciomoş, Paradoxomba rejtett paradoxon - medernitás és ortodoxia, în
„Korunk”, nr. 8/ 2010, p. 37-45.
F. ALTE MATERIALE PUBLICATE:
a. Recenzii
• Monica Albu, Horia D. Pitariu, Andrea D. Budean, Cultura organizaŃională.
Metode şi tehnici de intervenŃie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George
BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 407-409.
• Monica Albu, Cristian Opariuc-Dan, Statistică aplicată în ştiinŃele socioumane. NoŃiuni de bază − Statistici univariate, în „Anuarul Institutul de Istorie
«George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p.
411-413.
• Monica Albu, Viorel Lupu, Introducere în hipnoterapia şi în psihoterapia
cognitiv-comportamentală a copilului şi a adolescentului EdiŃia a doua
adăugită, în „Anuarul Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”,
Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 427-429.
• [B+] Mihaela Gligor, Zahi Hawass, Mountains of the Pharaohs. The Untold
Story of the Pyramid Builders, Doubleday, a division of Random House, 2006,
213 p., în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 1,
Spring-Summer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. . 193-194.
• [B+] Mihaela Gligor, Costică BrădăŃan, Serguei Alex. Oushakine (Eds.), In
Marx’s Shadow. Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and
Russia, Lexington Books, 2010, VI + 296 p., în „International Journal on
Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 1, Spring-Summer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj
University Press, p. 197-198.
• [B+] Mihaela Gligor, Reba Som, Rabindranath Tagore. The Singer and His
Song, Viking, Penguin Books India, 2009, 291 p., în „International Journal on
Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj
University Press, p. 176-179.
• Carina Herbei, Ion Albulescu, Morală şi educaŃie, în „Anuarul Institutul de
Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII,
2010, p. 422-423.
• IonuŃ Isac, Lucian Blaga, Discobolul, în „Anuarul Institutul de Istorie «George
BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p 403-407.
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• IonuŃ Isac, Florian Roatiş, ConfluenŃe filosofico-literare, în „Anuarul Institutul
de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII,
2010, p. 410-411.
• IonuŃ Isac, Emanuela Ilie, Basarab Nicolescu, monografie, în „Anuarul
Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 414-417.
• IonuŃ Isac, Marin Ştefănescu, Logica şi problemele metafizice, în „Anuarul
Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 420-422.
• IonuŃ Isac, Mihaela Gligor, India: însemnări, eseuri, jurnal, în „Anuarul
Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 423-427.
• FlorenŃa Lozinsky, Sara Bongiorni, Un an fără „Made în China”. Povestea
adevărată a unei familii care se aventurează în economia globală, „Anuarul
Institutul de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
tom. VIII, 2010, p. 418-420.
G. REZUMATE ALE COMUNICĂRILOR ŞTIINłIFICE PUBLICATE ÎN
VOLUME (cu ISBN)
• Monica Albu, O nouă scalăde validitate în chestionarul de personalitate cu
cinci factori (CP5F), „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală
a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut,
p. 51.
• Monica Albu, Claudia Indreica, Optimism şi autonomie personală la
manageri, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p.
58.
• Corina Benea, Tipuri culturale şi moduri de înŃelegere a bunăstării,
„Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de
Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 65.
• Virgil Ciomoş, ReducŃie şi descripŃie, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea
ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca,
Edit. Argonaut, p. 38.
• Narcisa Cozea, Bursa de valori – segment esenŃial al pieŃei financiare,
„Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de
Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 15.
• CodruŃa Cuceu, Libertate individuală şi opinie publică. Vulnerabilitatea
sferei publice, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p.
39
• Lucia Faiciuc, Rolul decentrării în dezvoltarea judecăŃii morale, „Rezumatele
comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări
Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 56.
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• Marius Florea, Atitudinea faŃă de şcoală şi familie la adolescenŃii din
România, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p.
56.
• Mihaela Gligor, Eugeniu SperanŃia despre logica propoziŃiilor,
„Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de
Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 41.
• Carina Herbei, D. S. Hoandră, RelaŃia între motivare şi performanŃă
profesională în cadrul unei organizaŃii cu specific topografie, „Rezumatele
comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări
Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 57.
• IonuŃ Isac, Crearea „omului nou” – despre sacrificiul social în comunism:
mitologie, manipulare şi nostalgie, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea
ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca,
Edit. Argonaut, p. 43.
• FlorenŃa Lozinsky, Analiza realităŃilor. O perspectivă „subiectivă” asupra
comunităŃii Râşca, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p.
72.
• Andrei Negru, Sociologia conducerii la George Em. Marica, „Rezumatele
comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări
Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 72.
• Salanki Zoltan, Familia şi alternativele de convieŃuire. De la tendinŃe globale
la diferenŃe locale. „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p.
73
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5. Organizări şi participări la manifestări ştiinŃifice interne
Zilele Academice Clujene:
• Simpozionul: Psihologia între provocări şi soluŃii, 2 iunie 2010 (Organizator şi
moderator Monica Albu).
• Simpozionul: Semantica realităŃii sociale, 3 iunie 2010 (Organizator: Silviu G.
Totelecan, moderatori: Silviu G. Totelecan, Adrian T. Sîrbu).
• Simpozionul: Noile coduri: aliniere formală a legislaŃiei naŃionale la legislaŃia
europeană?, 4 iunie 2010 (Organizatori şi moderatori: Silviu G. Totelecan ,
Narcisa Cozea).
• Simpozionul: Cunoaştere, responsabiliotate şi interes în teoria şi practica
socială, 4 iunie 2010 (Organizator şi moderator: Vasile Marian).
• Masă rotundă: Din istoria ştiinŃelor şi tehnicii, 2 iunie 2010, în colaborare cu
C.R.I.F.S.T. Filiala Cluj-Napoca (Organizator şi moderator: IonuŃ Isac).
• Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 3 iunie 2010
(Organizator: IonuŃ Isac, moderatori: IonuŃ Isac, Virgil Ciomoş).
• Masă rotundă: Dereglementare internă versus suprareglementare comunitară,
4 iunie 2010 (Organizatori şi moderatori Silviu G. Totelecan, Narcisa Cozea).
• Masă rotundă: Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de
tranziŃie, 4 iunie 2010 (Organizatori şi moderatori: Virgil Ciomoş, Silviu G.
Totelecan, Adrian T. Sîrbu).

Sesiunea ştiinŃifică anuală a Institutul de Istorie “George BariŃiu” din ClujNapoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, ediŃia a XIX-a, 19-20
noiembrie 2010, Cluj-Napoca, cu următoarele secŃiuni: drept public, drept privat,
economie, filozofie, psihologie, ştiinŃele educaŃiei, sociologie-antropologieasistenŃă socială. Au participat cercetători, cadre didactice, doctoranzi şi
masteranzi din Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Petroşani, Baia Mare,
Sibiu şi BălŃi (Republica Moldova). Rezumatele comunicărilor au fost publicate în
vol. Sesiunea ştiinŃifică anuală, 19-20 noiembrie 2010, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 80 pagini (în limba engleză).
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COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINłIFICE
a. Comunicări la manifestări ştiinŃifice internaŃionale
• Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Simpozionul
InternaŃional „Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a,
„TradiŃionalism şi modernism”, cu comunicarea: Unele aspecte privind evocarea
evenimentelor stresante.
• Miclea, Ş., Monica Albu, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Simpozionul InternaŃional
„Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi
modernism”, cu comunicarea: PreferinŃa pentru cota 1 la itemii subscalelor din
EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură.
• Monica Albu, NegruŃiu, T., Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Simpozionul
InternaŃional „Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a,
„TradiŃionalism şi modernism”, cu comunicarea: Măsurarea unor dimensiuni ale
autonomiei personale cu ajutorul chestionarului CP5F.
• Virgil Ciomoş, Budapesta, 19-20 martie, Ambasada FranŃei la Budapesta,
Institutul Cultural Francez de la Budapesta, Universitatea Catolică „Pazmany
Peter” din Budapesta, Institutul Cultural Polonez de la Budapesta şi Institutul
Cultural Român din Budapesta, Simpozionului internaŃional „Cartésianisme,
phénoménologie, théologie”, cu comunicarea: Phénoménologie de l’inap. arent
et apophatisme chrétien.
• Virgil Ciomoş, Roma, 5-6 noiembrie, Accademia di Romania, Archives
Husserl de Paris, Ecole normale supérieure de Paris, Università Sapienza di
Roma, Simpozionului internaŃional „L’éredità fenomenologica”, cu
comunicarea Interprétation phénoménologique du ‘temps retrouvé’ de Proust.
• Elena Geangu, Bentz, W., & Hauf, P.,USA, martie 2010, International
Conference on Infant Studies, Baltimore, poster: Infant Pupil Dilation in
Response to Peers' Emotions - a Sign of Affect Sharing.
• Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf, P., &
Johnson, A. P., USA, martie 2010, International Conference on Infant Studies,
Baltimore, poster: Toddlers' Processing of Other's Distress is related to Mind
Understanding.
• Hauf, P., & Elena Geangu, USA, martie 2010, International Conference on
Infant Studies, Baltimore, poster: How Infants With Different Motor
Experience Perceive Point-Light-Crawlers.
• Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf, P., &
Johnson, A. P., Canada, mai 2010, Development 2010: A Canadian Conference
on Developmental Psychology’, Ottawa, poster: Toddlers’ Understanding of
the Mental States and Its Relations to Empathic Behaviours.
• Elena Geangu, Bentz, W., & Hauf, P. Londra, septembrie 2010, BPS
Developmental Psychology Section Conference, Goldsmiths, University of
London, poster: Pupil dilation in response to positive and negative emotions in
6- and 12-month-old infants.
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• Carina Herbei, Buziaş, 24 – 25 aprilie 2010, Simpozion internaŃional
„Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”, EdiŃia a XIX-a, cu intervenŃii la
workshopul ImportanŃa evaluării psihologice ca parte a procedurilor de
sănătate şi protecŃie pentru muncă.
• IonuŃ Isac, VeneŃia, 17-21 august 2010, la XXXIIIème Congrès ASPLF,
L’Action. Penser la vie – „agir” la pensée, San Servolo, cu comunicarea:
Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique. Quelques
considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez Ferdinand Gonseth
• IonuŃ Isac, Iaşi, 6-9 octombrie 2010, ConferinŃa internaŃională „The Limits of
the Knowledge Society”, cu comunicarea: Pop. er sur les „obstacles
épistémologiques” dans la constitution des sciences humaines
• IonuŃ Isac, Suceava, 26-30 octombrie 2010, ConferinŃa internaŃională
PHEADE 2010, „The Engineered (Technological) Singularity”, cu
comunicarea: Several Arguments for and against Superintelligence/
„Singularity”.
• IonuŃ Isac, Roma, 22-25 noiembrie 2010, ConferinŃa internaŃională
International Journal of Arts & Sciences, cu comunicarea: Entanglements of
Historical Mythology and Political Mythology in Post-communism.
• IonuŃ Isac, 28 noiembrie – 2 decembrie 2010, ConferinŃa internaŃională
International Journal of Arts & Sciences, Gottenheim (Germania), cu
comunicarea: Making of the ‘New’ Mankind – the Social Sacrifice in
Communism: Mythology, Manipulation and Nostalgia.
• IonuŃ Isac, Baia Mare, 9-12 decembrie 2010, ConferinŃa internaŃională
„Knowledge and Action”, cu comunicarea: Philosophy, Knowledge and Action
– an Evolutionary Epistemological Ap. roach.
• Andrei Negru, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie 2010, Sesiunea „DirecŃii şi teme
noi în cercetarea istoriei sociologiei şi a istoriei sociale în România secolului
XX”, Prima ConferinŃă InternaŃională a SocietăŃii Sociologilor din România, cu
comunicarea: Sociografia, „ştiinŃă” alternativă sau complementară
sociologiei? (Cazul sociologiei româneşti interbelice).
• Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, Societatea Sociologilor din
România şi Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Sociologie şi AsistenŃă Socială, Prima ConferinŃă InternaŃională a SocietăŃii
Sociologilor din România: „Remaking the Social. New Risks and Solidarities”,
Workshop-ul „Fenomene şi procese psihosociale în Ńările post-socialiste”, cu
comunicarea: Schimbări psihosociale în sfera relaŃionării preferenŃiale.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, Universitatea “BabeşBolyai” Cluj, Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială & Societatea
Sociologilor din România, „Remaking the Social. New Risks and Solidarities”
– Prima ConferinŃă InternaŃională a SSR, cu comunicarea: Posticalities’
Flavors and Spices: The post-communist Romania in the post-Lisbon frame.
• Silviu G. Totelecan, Bled, Slovenia, 15-16 noiembrie, Avalon Foundation („a
Dutch organisation sup. orting sustainable rural development, agri-environment
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and organic farming in Central and Eastern Europe”), participant la „Avalon
Network Meeting 2010”.
• Silviu G. Totelecan, Bled, Slovenia 12-14 noiembrie, Avalon & EU DG
Environment (Life+ Programme), „How can we green the EU Common
Agricultural Policy?”, cu comunicarea: Romanian/Transylvanian rurality and
its ways towards (or against!) sustainable development.
• Silviu G. Totelecan, Vouneuil sur Vienne, FranŃa, 14-17 octombrie, Forum
Synergies & Celavar, „The 2nd European Rural Sustainability Gathering:
Linking Sustainable Practices throughout Europe”, cu comunicarea: The triple
„I” (insight, item, identity) of development.
• Silviu G. Totelecan, Mureş, 9-11 august, Rural'Est, „Rural’Seuca International
Workshop”, cu comunicarea: RD’s Ambivalences: land vs. landscape
consumerisms.
b. Comunicări la manifestări ştiinŃifice interne
• Monica Albu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: PosibilităŃi de identificare a răspunsurilor distorsionate la testele
psihologice.
• Indreica, C., Papuc, I., Monica Albu, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: Centrul de evaluare ca metodă de selecŃie la nivel managerial.
• Pîrva, S., Monica Albu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
cu comunicarea: Reprezentarea socială a managerului ideal.
• Kubik, C., Văsar, C., Monica Albu, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: ObservaŃii privind ordinea evocării evenimentelor stresante.
• Ciuca, A., PerŃe, A., Budău, O., Miclea Ş., Monica Albu, Iaşi, 23-26 septembrie
2010, ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a, cu comunicarea:
Validarea şi etalonarea scalei PDSQ − Chestionar de Screening al Tulburărilor
Psihiatricede de pe axa I.
• PerŃe, A., łincaş, I., Ciuca, A., Budău, O., Miclea, Ş., Monica Albu, Iaşi, 23-26
septembrie 2010, ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a, cu
comunicarea: Copingul cognitiv în problemele emoŃionale. Adaptarea pe
populaŃia României a Chestionarului de Evaluare a Coping-ului Cognitiv
EmoŃional (CERQ).
• Budău, O., Ciuca, A., PerŃe, A., Miclea, Ş., Monica Albu, Iaşi, 23-26 septembrie
2010, ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a,cu comunicarea:
Adaptarea şi validarea pe populaŃia românească a Scalei de Abordare
Strategică a Coping-ului SACS.
• Bălaj, A., Porumb, M., Monica Albu, Porumb, D., Iaşi, 23-26 septembrie 2010,
ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a,cu comunicarea: Standardizarea
şi etalonarea Chestionarului de Evaluare a Copiilor (ECI-4).
• Corina Benea, Cluj-Napoca, 3 iunie, 2010, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: Realitatea socială între imaginar şi construit.
• Corina Benea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie
„George BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări
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Socio-Umane”, cu comunicarea: Tipuri culturale şi moduri de înŃelegere a
bunăstării.
Virgil Ciomoş, , Cluj-Napoca, 23 aprilie 2010, Simpozionului naŃional „Criza
institutionala a filosofiei in sistemul educational romanesc. Problematizari şi
solutii pentru ieşirea din criză” organizat de SCIRI şi FundaŃia Colegiul
European, cu comunicarea: De la neantul metafizic la vidul existenŃial.
Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă.
Virgil Ciomoş, Bucureşti, 7-8 octombrie 2010, Colocviul Solidaritatea
culturală şi intelectuală între generaŃii, organiozat de Centrul de Documentară
Europeană al Bibliotecii Centrale „Virgil Magearu”, cu comunicarea: Scurte
note la apofatismul creştin. De la discurs la imagine.
Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, masa rotundă „Paradigme ale
cercetării filosofice contemporane”, organizată de Institutul de Istorie „George
BariŃiu” Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu
comunicarea: Fenomenologie şi psihanaliză.
Virgil Ciomoş, Timişoara, 21 octombrie 2010, ConferinŃa SocietăŃii Române
de Psihiatrie, cu comunicarea: De la fenomenologie la psihanaliză şi înapoi.
Virgil Ciomoş, Timişoara, 22 octombrie 2010, ConferinŃa FacultăŃii de
Filosofie şi de Psihologie a UniversităŃii de Vest, cu comunuicarea: De la
limbaj la semnificant. Între fenomneologie şi psihanliză.
Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: Aspecte ale reevaluării obligaŃiilor pecuniare în perspectiva
reglementărilor din Noul Cod Civil român.
Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie
„George BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentul de Cercetări
Socio-Umane”, cu comunicarea: Bursa de valori – segment esenŃial al pieŃei
financiare.
CodruŃa Cuceu, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Masa
rotundă “Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea:
Originile pragmatiste ale categoriei de sferă publică.
CodruŃa Cuceu, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George BariŃ”,
Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu
comunicarea: Libertate individuală şi opinie publică. Vulnerabilitatea sferei
publice.
Lucia Faiciuc, Cluj Napoca, 21 iunie, 2010, Zilele academice clujene, cu
comunicarea: Perspective actuale asupra problemei dezvoltării morale.
Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 19 noiembrie, 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu” Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, din Cluj Napoca, cu comunicarea: Rolul decentrării în dezvoltarea
judecăŃii morale.
Mihaela Gligor, Bucureşti, 27 aprilie 2010, participare la Salonul Literar
“Colocviile de MarŃi” – dedicat indianiştilor români de ieri şi de azi organizat
de Primăria Sectorului 2, Ambasada Indiei la Bucureşti şi AsociaŃia Culturală
Româno-Indiană, cu comunicarea: TradiŃia argumentativă în India.
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• Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 28 mai 2010, participare la ConferinŃa
NaŃională Anuală de Logică, RecurenŃă, demonstraŃie şi adevăr, Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Centrul de Studii Logice. Cu comunicarea: Logica
lui Eugeniu SperanŃia văzută de C.H. Langford.
• Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 2-4 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Masa rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.
• Mihaela Gligor, Bucureşti, 11 octombrie 2010, Namaste India Festival British
Council Bucureşti, prezentarea: Poveştile Calcuttei”, pe marginea romanului
Maitreyi, de Mircea Eliade.
• Mihaela Gligor, Bucureşti, 12 octombrie 2010, Namaste India Festival
Sesiunea de conferinŃe: Redescoperirea Indiei pe teritoriul românesc, găzduită
de Centrul pentru activităŃi recreative, în organizarea Primăriei Sectorului 2,
Ambasada Indiei la Bucureşti şi AsociaŃiei Culturale Româno-Indiană, cu
comunicarea: Indianistică transilvană.
• Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu” Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, din Cluj Napoca, cu comunicarea: Eugeniu SperanŃia despre logica
propoziŃiilor.
• Carina Herbei, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul Psihologia între provocări şi soluŃii, cu comunicarea: Analiza
tranzacŃională ca mijloc de diagnoză în organizaŃii
• Carina Herbei, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul Semantica realităŃii sociale, cu comunicarea: Oglinzile şi
ferestrele prin care societatea românească priveşte organizaŃia – perspectiva
analizei tranzacŃionale.
• IonuŃ Isac, Iaşi, 6 martie 2010, ConferinŃă la Filiala Iaşi a Academiei Române
(prelegerile „Petre Botezatu”), cu comunicarea: Dumitru Isac – istoric al
filosofiei eline.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 17 aprilie 2010, Workshopul InteracŃiunea între
ştiinŃă, spiritualitate, artă şi societate – aspecte transdisciplinare, Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu comunicarea: Despre
specificul cercetării transdisciplinare.
• IonuŃ Isac, Târgu-Mureş, 20 mai 2010, Festivalul naŃional „Lucian Blaga”,
ediŃia a X-a, Universitatea „Petru Maior”, Uniunea Scriitorilor din România,
Editura „Ardealul”, cu comunicarea: Despre modernitatea filosofiei blagiene.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, CRIFST,
masa rotundă Din istoria ştiinŃelor şi tehnicii, cu comunicarea: 120 de ani de la
naşterea lui Ferdinand Gonseth.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, CRIFST,
masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, cu
comunicarea: Coordonate actuale ale exegezei blagiene.
• IonuŃ Isac, Iaşi, 16 septembrie 2010, Sesiunea ştiinŃifică „Idei şi valori perene
în ştiinŃele socio-umane”, Zilele Academice Ieşene, cu comunicarea: RelaŃia
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dintre ştiinŃele juridice şi filosofie în concepŃia lui Simion BărnuŃiu – profesor
la Iaşi.
IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Crearea „omului nou” – despre sacrificiul social în
comunism: mitologie, manipulare şi nostalgie.
FlorenŃa Lozinsky, Cluj-Napoca, 3 iunie, „Zilele Academice Clujene 2010”,
cu comunicarea Rolul infrastructurii în dezvoltarea activităŃilor economice
alternative într-o comunitate rurală.
FlorenŃa Lozinsky, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie
“George BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări
Socio-Umane, cu comunicarea: Analiza realităŃilor. O perspectivă
„subiectivă” asupra comunităŃii Râşca.
Vasile Marian, Cluj-Napoca, 16–17 aprilie, Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir” Bucureşti – Facultatea de ŞtiinŃe Economice din Cluj-Napoca,
Sesiunea ştiinŃifică naŃională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinŃei şi practicii
economico-sociale”, ediŃia a XIII-a, „ImplicaŃii ale crizei economico-financiare
mondiale în economia României”, cu comunicarea: ModalităŃi de obŃinere a
unor bunuri de la semenii noştri.
Vasile Marian, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele academice clujene 2010”, cu comunicarea: Filosofia jumulirii
şi filosofi ai acestei filosofii: câteva gânduri.
Vasile Marian, Cluj-Napoca, 19–20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu” din Cluj-Napoca, „Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de
Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: MotivaŃii şi reacŃii în învăŃământul
superior din România.
Andrei Negru, Cluj-Napoca, 16-17 aprilie 2010, Sesiunea ŞtiinŃifică
NaŃională, EdiŃia a XII-a, „Probleme actuale al gândirii, ştiinŃei şi practicii
sociale”, organizată de M.E.C.T.S., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Bucureşti, Facultatea de ŞtiinŃe Economice. cu comunicarea: Coordonate ale
cercetării economice clujene interbelice.
Andrei Negru, Cluj-Napoca, 4 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul „Cunoaştere, responsabilitate şi interes în teoria şi practica
socială, cu comunicarea: Responsabilitate-cunoaştere-acŃiune în sociologia
românească interbelică.
Andrei Negru, Cluj-Napoca, 12 noiembrie 2010, Sesiunea ştiinŃifică „90 de
ani de la înfiinŃarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Cluj”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, F.S.E.G.A., cu
comunicarea: Observtorul social-economic.
Andrei Negru, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Sociologia conducerii la George Em. Marica.
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• Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul „Semantica realităŃii sociale”, cu comunicarea: Trenduri globale
şi locale privind modelele de convieŃuire preferenŃială.
• Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Familia şi alternativele de convieŃuire. De la tendinŃe
globale la diferenŃe locale.
• Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: Istoria recenta qua “cutie neagră”. Despre genealogie ca
strategie de descifrare.
• Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Cunoaştere a crizei, cunoaştere în criză.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu
comunicarea: CetăŃenii (NaŃionalii) spaŃiului post-naŃional (Unional).
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene,
participant la Masa rotundă „Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la
sfârşit de tranziŃie”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene,
participant la Simpozionul „Noile coduri: aliniere formală a legislaŃiei
naŃionale la legislaŃia europeană?”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene,
participant la Masa rotundă „Dereglementare internă versus suprareglementare
comunitară”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Neither «under-» nor «counter-» but «contra-»
development: Romania's roadblock to sustainability.
6. Deplasări peste hotare
Schimburi interacademice, documentări în biblioteci şi arhive, alte participări:
• Elena Geangu, Curs de pregătire profesională, Februarie 2010 - Methodology
in developmental cognitive neuroscience: best practice and future directions,
Durham University.
• Elena Geangu, Curs de pregătire profesionalăm, Mai 2010 – Eye-tracking
workshop “Emotion, arousal, pupil dilation”, Up. sala University, Sweden.
• Elena Geangu, Curs de pregătire profesională, Septembrie 2010 - Using
Matlab and Cambridge Research System (CRS) Tools for Vision Science,
Durham University (trainers: Dr. Hannah Smithson and Dr. Robert Kentridge).
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7. Alte activităŃi
Date privitoare la implicarea în granturi
• Monica Albu, ÎmbunătăŃirea calificării şi dezvoltarea carierei psihologilor şi
consilierilor şcolari prin TIC, Proiect FSE POSDRU/57/1.3/S/36217, coord.
S.C. Cognitrom SRL, perioada 2009-2011, director de proiect Mircea Miclea
(rol în proiect: expert pe termen lung tip A).
• Monica Albu, Metode online de promovare a sănătăŃii mintale la locul de
muncă şi de armonizare a activităŃii profesionale cu viaŃa de familie”, Proiect
POSDRU/54673, coord. S.C. Cognitrom SRL, perioada 2010-2013, director
de proiect Mircea Miclea (rol în proiect: expert pe termen lung tip A).
• Monica Albu, SoluŃii de evaluare şi intervenŃie în sănătatea mintală la copii şi
adolescenŃi (SEISM - CA), Contract nr. 241 cu AgenŃia Managerială de
Cercetare ŞtiinŃifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica, în cadrul
Programului Inovare din Planul naŃional II 2007-2013, coord. S.C. Cognitrom
SRL, perioada 2010-2013, director de proiect Mircea Miclea (rol în proiect:
expert pe termen lung tip A).
• IonuŃ Isac, membru (tutore bursieri) în cadrul grantului ID „Societatea bazată
pe cunoaştere – cercetări, dezbateri perspective”, contract de finanŃare
POSDRU nr. 56815 (2010-2013), derulat de Academia Română, Filiala din
Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare
• Silviu G. Totelecan, membru al Grupului Consultativ Regional al grantului
internaŃional „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating
Capacity of Rural Communities” (RuralJobs), proiect de cercetare finanŃat prin
Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare „New Sources of
Employment in Rural Areas”: KBBE-2007-1-4-13, 2008-2010.
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B. Date personale ale membrilor DCSU

CS I dr. Monica Albu (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaŃi în dezvoltarea morală
a personalităŃii, în condiŃiile societăŃii româneşti actuale (coord. Marius Florea) am
avut următoarele obiective:
• Construirea unui chestionar pentru evaluarea atitudinii faŃă de copiat în
şcoală, care a fost administrat, împreună cu chestionarul AP, la 131 de
subiecŃi.
• Investigarea legăturilor dintre atitudinea faŃă de copiat în şcoală şi autonomia
personală. A fost realizată o cercetare, finalizată printr-un studiu de 22 pag.
• Construirea unor scale pentru evaluarea comportamentului moral.
• Elaborarea studiului OpŃiuni şi „atribute” valorice la adolescenŃi (25 pag.)
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Ozana Budău, Monica Albu, SACS – Scala de abordare strategică a copingului, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2010, 57 p.
• Amalia Ciucă, Monica Albu, PDSQ – Chestionarul de screening şi diagnostic
psihiatric. Manual (autor: Mark Zimmerman). Adaptarea şi standardizarea
PDSQ pe polulaŃia din România, Cluj-Napoca, ASCR, 2010, 101 p.
• Bălaj, A. (coord.), Monica Albu, Porumb, M., ECI-4. Chestionarul de
evaluare a copiilor – 4. Manual de norme (autori: Gadow, K.D., Sprafkin, J.)
Adaptarea şi standardizarea ECI-4 pe populaŃia din România, Edit. ASCR,
Cluj-Napoca, 2010, 210 p.
• Porumb, M. (coord.), Porumb, D., Bălaj, A., Monica Albu, Chestionarul de
evaluare a strategiilor de învăŃare şi a motivaŃiei şcolare SMALSI. Manual.
(autori: Stroud, K.C., Reynolds, C.R.). Adaptarea şi standardizarea SMALSI
pe populaŃia din România, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2010, 172 p.
• Monica Albu, (coord.), Psihologia între provocări şi soluŃii, Cluj-Napoca,
Edit. Argonaut, 2010, 171 p.
• Monica Albu, (2010), PosibilităŃi de identificare a răspunsurilor distorsionate
la chestionarele de personalitate, în vol. „Psihologia între provocări şi soluŃii”
(coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 7-26.
• Monica Albu, Herbei, C. (2010), Unele aspecte privind plagiatul în rândul
studenŃilor, în vol. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”,
nr. 20, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 127-137.
• Monica Albu, NegruŃiu, T. (2010), Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei
personale cu ajutorul chestionarului CP5F, în vol. Simpozionului InternaŃional
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„Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi
modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Editura Eurobit, p. 34-42.
Monica Albu, Pitariu, H.D. (2010), Un algoritm de determinare a punctelor de
secŃionare pentru un predictor, în vol. „A VI-a conferinŃă internaŃională
EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, p.
53-62.
Monica Albu, Pitariu, H.D. (2010), An algorithm of determining the cutoff
scores for a predictor, în vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009,
Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, p. 73-82.
Indreica, C., Papuc, I., Monica Albu, (2010), Centrul de evaluare ca metodă
de selecŃie la nivel managerial, în vol. „Psihologia între provocări şi soluŃii”
(coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 90-101.
Kubik, C., Văsar, C., Monica Albu, (2010), ObservaŃii privind ordinea
evocării evenimentelor stresante, în vol. „Psihologia între provocări şi soluŃii”
(coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 102-111.
Miclea, Ş., Monica Albu, (2010), PreferinŃa pentru cota 1 la itemii subscalelor
din EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură, în vol.
Simpozionului InternaŃional „Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a,
„TradiŃionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Editura
Eurobit, p. 258-267.
Miclea, Ş., Monica Albu, (2010), Patternuri de răspuns la scalele de evaluare
a anxietăŃii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS, în vol. „Studii şi
cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”, nr. 20, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, p. 138-148.
Pitariu, H.D., Monica Albu, (2010), O strategie alternativă de selecŃie
profesională, în vol. „A VI-a conferinŃă internaŃională EuPsiRo2009, Timişoara,
8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, p. 211-220.
Pitariu, H.D., Monica Albu, (2010), An alternative strategy of personnel
selection, în vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 811 october 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, p. 298-307.
Pîrva, S. Monica Albu, (2010), Reprezentarea socială a managerului ideal, în
vol. „Psihologia între provocări şi soluŃii” (coord. M. Albu), Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, p. 125-152.
Todea, V.G., Monica Albu, (2010), Analiza concordanŃei evaluărilor la
evaluarea periodică obligatorie a angajaŃilor din transportul feroviar, în vol.
„A VI-a conferinŃă internaŃională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie
2009”, Timişoara, Editura Eurobit, p. 245-257.
Todea, V.G., Monica Albu, (2010), Analysis of evaluation correspondence at
obligatory periodical exams of employees from railway transportation, în vol.
„The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”,
Timişoara, Editura Eurobit, p. 247-258.
Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, (2010). Unele aspecte privind evocarea
evenimentelor stresante, în vol. Simpozionului InternaŃional „Cercetări şi
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aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi modernism”, Buziaş,
23-24 aprilie 2010, Timişoara, Editura Eurobit, p. 390-399.
• Opre, A., Monica Albu, (2010), ProprietăŃi psihometrice ale versiunii
românea Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ): date
preliminare, „Anuarul Institutului de Istorie George BariŃiu din Cluj-Napoca.
Seria Humanistica”, Tom VIII, p. 85-100.
• Miclea, Ş., Monica Albu, (2010), Variante reduse ale subscalelor de evaluare
multidimensională a anxietăŃii ca trăsatură (EMAS-T şi SAS-T), „Anuarul
Institutului de Istorie George BariŃiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”,
Tom VIII, p. 123-132.
Recenzii
• Monica Albu, (2010). Horia D. Pitariu, Andrea D. Budean, Cultura
organizaŃională. Metode şi tehnici de intervenŃie, Cluj-Napoca, Editura ASCR,
2007, „Anuarul Institutului de Istorie George BariŃiu din Cluj-Napoca. Seria
Humanistica”, Tom VIII, p. 407-409.
• Monica Albu, (2010), Cristian Opariuc-Dan, Statistică aplicată în ştiinŃele
socio-umane. NoŃiuni de bază − Statistici univariate, Cluj-Napoca, Editura
ASCR, 2009, „Anuarul Institutului de Istorie George BariŃiu din Cluj-Napoca.
Seria Humanistica”, Tom VIII, p. 411-413.
• Monica Albu, (2010), Viorel Lupu, Introducere în hipnoterapia şi în
psihoterapia cognitiv-comportamentală a copilului şi a adolescentului EdiŃia a
doua adăugită, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, „Anuarul Institutului de
Istorie George BariŃiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VIII, p. 427429.
Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinŃifice
fără ISBN
• Ciuca, A., PerŃe, A., Budău, O., Miclea Ş., Monica Albu, Validarea şi
etalonarea scalei PDSQ − Chestionar de Screening al Tulburărilor
Psihiatricede de pe axa I, Rezumatele lucrărilor ConferinŃei NaŃionale de
Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010, p. 55.
• PerŃe, A., łincaş, I., Ciuca, A., Budău, O., Miclea, Ş., Monica Albu, Copingul
cognitiv în problemele emoŃionale. Adaptarea pe populaŃia României a
Chestionarului de Evaluare a Coping-ului Cognitiv EmoŃional (CERQ
Rezumatele lucrărilor ConferinŃei NaŃionale de Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi, 2326 septembrie 2010, p. 56-57.
• Budău, O., Ciuca, A., PerŃe, A., Miclea, Ş., Monica Albu, Adaptarea şi
validarea pe populaŃia românească a Scalei de Abordare Strategică a Copingului SACS, Rezumatele lucrărilor ConferinŃei NaŃionale de Psihologie, EdiŃia a
V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010, p. 108.
• Bălaj, A., Porumb, M., Monica Albu, Porumb, D., Standardizarea şi etalonarea
Chestionarului de Evaluare a Copiilor (ECI-4), ConferinŃa NaŃională de
Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010, pag 203.
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cu ISBN
• Indreica, C., Monica Albu, Optimism şi autonomie personală la manageri
(Optimism and personal autonomy at managers), Rezumatele comunicărilor
prezentate la Sesiunea ştiinŃifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane
al Institutului de Istoria „George BariŃiu”, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010.
• Monica Albu, O nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu
Cinci Factori (CP5F) (A new validity scale in CP5F inventory), Rezumatele
comunicărilor prezentate la Sesiunea ştiinŃifică a Departamentului de Cercetări
Socio-Umane al Institutului de Istoria „George BariŃiu”, Cluj-Napoca, 19-20
noiembrie 2010.
Instrumente:
Am construit o scală de validitate pentru chestionarul CP5F (scala
InconsistenŃa răspunsurilor).
Am participat la adaptarea pe populaŃia României a chestionarelor SACS (Scala
strategică de abordare a coping-ului; S.E. Hobfoll, C.L. Dunahoo, J. Monnier, M.R.
Hulsizer şi R. Johnson, 1993), PDSQ (Chestionarul de screening şi diagnostic
psihiatric, M. Zimmerman, 2001) şi ECI-4 (Chestionarul de evaluare a copiilor – 4,
K.D. Gadow şi J.Sprafkin, 2000). Manualele acestor instrumente, la care sunt
coautor, urmează să apară până la sfârşitul acestui an, la editura ASCR.
Am construit versiuni reduse ale scalelor din DASS (Scale de depresie,
anxietate şi stres, S.H. Lovibond şi P.F. Lovibond, 1995). Ele sunt prezentate în
articolul M. Albu, O variantă redusă a scalelor de depresie, anxietate şi stres
(DASS), depus la Anuarul Institutului de Istorie „George BariŃiu”, Seria Humanistica,
anul 2011.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Monica Albu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,cu
comunicarea PosibilităŃi de identificare a răspunsurilor distorsionate la testele
psihologice
• Indreica, C., Papuc, I., Monica Albu, Cluj-Napoca, 2 iunie, Zilele Academice
Clujene 2010, cu comunicarea Centrul de evaluare ca metodă de selecŃie la nivel
managerial.
• Pîrva, S., Monica Albu, Reprezentarea socială a managerului ideal, Zilele
Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
• Kubik, C., Văsar, C., Monica Albu, ObservaŃii privind ordinea evocării
evenimentelor stresante, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
• Ciuca, A., PerŃe, A., Budău, O., Miclea Ş., Monica Albu, Validarea şi
etalonarea scalei PDSQ − Chestionar de Screening al Tulburărilor
Psihiatricede de pe axa I, ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi,
23-26 septembrie 2010.
• PerŃe, A., łincaş, I., Ciuca, A., Budău, O., Miclea, Ş., Monica Albu, Copingul
cognitiv în problemele emoŃionale. Adaptarea pe populaŃia României a

33

•

•

•

•

B.
•

•

•

Chestionarului de Evaluare a Coping-ului Cognitiv EmoŃional (CERQ),
ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010.
Budău, O., Ciuca, A., PerŃe, A., Miclea, Ş., Monica Albu, Adaptarea şi
validarea pe populaŃia românească a Scalei de Abordare Strategică a Copingului SACS, ConferinŃa NaŃională de Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi, 23-26
septembrie 2010.
Bălaj, A., Porumb, M., Monica Albu, Porumb, D., Standardizarea şi etalonarea
Chestionarului de Evaluare a Copiilor (ECI-4), ConferinŃa NaŃională de
Psihologie, EdiŃia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010.
Indreica, C., Monica Albu, Optimism şi autonomie personală la manageri
(Optimism and personal autonomy at managers), Sesiunea ştiinŃifică a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George
BariŃiu”, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010.
Monica Albu, O nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu
Cinci Factori (CP5F) (A new validity scale in CP5F inventory), Sesiunea
ştiinŃifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de
Istorie „George BariŃiu”, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010.
InternaŃionale
Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, Unele aspecte privind evocarea
evenimentelor stresante, Simpozionul InternaŃional „Cercetări şi aplicaŃii în
psihologie”. EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24
aprilie 2010.
Miclea, Ş., Monica Albu, PreferinŃa pentru cota 1 la itemii subscalelor din
EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură, Simpozionul
InternaŃional „Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a,
„TradiŃionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010.
Monica Albu, NegruŃiu, T., Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei
personale cu ajutorul chestionarului CP5F, Simpozionul InternaŃional „Cercetări
şi aplicaŃii în psihologie”. EdiŃia a XIX-a, „TradiŃionalism şi modernism”,
Buziaş, 23-24 aprilie 2010.

Organizări: Fac parte din comitetului ştiinŃific al ConferinŃei InternaŃionale EuPsiRo
2011, EdiŃia a V?II-a, care va avea loc la Timişoara, în 12-15 mai 2011.
VI. Date privitoare la implicarea în granturi
• Monica Albu, ÎmbunătăŃirea calificării şi dezvoltarea carierei psihologilor şi
consilierilor şcolari prin TIC, Proiect FSE POSDRU/57/1.3/S/36217, coord.
S.C. Cognitrom SRL, perioada 2009-2011, director de proiect Mircea Miclea
(rol în proiect: expert pe termen lung tip A).
• Monica Albu, Metode online de promovare a sănătăŃii mintale la locul de
muncă şi de armonizare a activităŃii profesionale cu viaŃa de familie”, Proiect
POSDRU/54673, coord. S.C. Cognitrom SRL, perioada 2010-2013, director
de proiect Mircea Miclea (rol în proiect: expert pe termen lung tip A).
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• Monica Albu, SoluŃii de evaluare şi intervenŃie în sănătatea mintală la copii şi
adolescenŃi (SEISM - CA), Contract nr. 241 cu AgenŃia Managerială de
Cercetare ŞtiinŃifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica, în cadrul
Programului Inovare din Planul naŃional II 2007-2013, coord. S.C. Cognitrom
SRL, perioada 2010-2013, director de proiect Mircea Miclea (rol în proiect:
expert pe termen lung tip A).
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CS III dr. Corina Benea (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare VIII/3: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale
bunăstării în postcomunismul românesc.
• redactarea unui raport de cercetare de 60 de pagini;
• susŃinerea a două comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale;
• publicarea a două studii.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Corina Benea, Cluj-Napoca, 3 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele Academice Clujene 2010”, cu comunicarea Realitatea socială
între imaginar şi construit
• Corina Benea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie „George
BariŃiu”, din Cluj-Napoca al Academiei Române, „Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane” , cu comunicarea Tipuri culturale
şi moduri de înŃelegere a bunăstării.
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CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare VIII/2: AmbivalenŃe ale proceselor socio-culturale din „a
doua modernitate” românească.
• redactarea unui raport de cercetare de 42 de pagini;
• susŃinerea a două comunicări la manifestări ştiinŃifice internaŃionale;
• susŃinerea a două comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale;
• publicarea a cinci studii.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Virgil Ciomoş, Identity, Secularisation, State of Exception: the Romanian
Case, în vol. „Weighting Differences. Romanian Identity in the Wider
European Context” (eds. Vasile Boari & Sergiu Gherghina), Cambridge
Scholar Publishing, 2009, p. 168-184 (neraportat).
• Virgil Ciomoş, Droit de juger versus Droit au jugement, în vol. „Faire justice
soi-même. Études sur la vengeance”, Presses Universitaires de Rennes, 2010,
p. 27-49.
• [ISI] Virgil Ciomoş, Deterritorialization of Human Rights, „Journal for the
Studies of Religion and Ideologies”, vol. 9 (25), 2010, p. 7-27
• Virgil Ciomoş, Droit, personne, territoire, „Yearbook of the « George
Baritiu » Institute of History in Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VII,
2009, p. 233-243 (neraportat).
• Virgil Ciomoş, Le concept hégélien de vengeance, „Yearbook of the « George
Baritiu » Institute of History in Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII,
2010, p. 165-185.
• Virgil Ciomoş, Réduction et description: de Kant à Husserl, „Studia
Universitatis Babes-Bolyai”, seria Philosophia, vol. LV, nr. 2, 2010, p. 41-57.
• Virgil Ciomoş, Paradoxomba rejtett paradoxon - medernitás és ortodoxia,
„Korunk”, nr. 8, 2010, p. 37-45.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 23 aprilie, SCIRI şi FundaŃia Colegiul European,
Simpozionul naŃional „Criza instituŃională a filosofiei în sistemul educaŃional
românesc. Problematizări şi soluŃii pentru ieşirea din criză”, cu comunicarea
De la neantul metafizic la vidul existenŃial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe
urmă.
• Virgil Ciomoş, Bucureşti, 7-8 octombrie, Centrul de Documentare Europeană
al Bibliotecii Centrale „Virgil Magearu”, Colocviul „Solidaritatea culturală şi
intelectuală între generaŃii”, cu comunicarea Scurte note la apofatismul
creştin. De la discurs la imagine.
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• Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 3 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele Academice Clujene 2010”, cu comunicarea Fenomenologie şi
psihanaliză.
• Virgil Ciomoş, Timişoara, 21 octombrie, Societatea Română de Psihiatrie,
prelegerea De la fenomenologie la psihanaliză şi înapoi.
• Virgil Ciomoş, Timişoara, 22 octombrie, Universitatea de Vest, Facultatea de
Filosofie şi Psihologie, prelegerea De la limbaj la semnificant. Între
fenomenologie şi psihanliză.
B. internaŃionale
• Virgil Ciomoş, Budapesta, 19-20 martie, Ambasada FranŃei la Budapesta,
Institutul Cultural Francez de la Budapesta, Universitatea Catolică „Pazmany
Peter” din Budapesta, Institutul Cultural Polonez de la Budapesta şi Institutul
Cultural Român din Budapesta, Simpozionului internaŃional „Cartésianisme,
phénoménologie, théologie”, cu comunicarea Phénoménologie de l’inapparent
et apophatisme chrétien.
• Virgil Ciomoş, Roma, 5-6 noiembrie, Accademia di Romania, Archives
Husserl de Paris, Ecole normale supérieure de Paris, Università Sapienza di
Roma, Simpozionului internaŃional „L’éredità fenomenologica”, cu
comunicarea Interprétation phénoménologique du ‘temps retrouvé’ de Proust.
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CS Narcisa Cozea (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare IX/1: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieŃe
din România.
• un raport de cercetare (cca. 40 de pagini) ce conŃine analiza sintetică a
conceptului de piaŃă bursieră, bursă de valori, istoric, reglementare juridică,
mecanisme de constituire şi funcŃionare, obiect de activitate şi scop;
• 2 studii publicate;
• prezentarea a două comunicări ştiinŃifice;
• co-organizarea a două manifestări ştiinŃifice interne.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Narcisa Cozea, JurisprudenŃă comercială. Cheltuieli comune. CreanŃe ale
asociaŃiei de proprietari. SomaŃie de plată, „Curierul Judiciar”, nr. 12, 2009, p.
681-683 (neraportat).
• Narcisa Cozea, Răspunderea intermediarului de servicii de operaŃiuni
financiare faŃă de client, în vol. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor
socio-umane”, nr. 20, Cluj-Napoca, Edit Argonaut, 2010, p. 91-98.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 4 iunie, „Zilele Academice Clujene 2010”, cu
comunicarea Aspecte ale reevaluării obligaŃiilor pecuniare în perspectiva
reglementărilor din Noul Cod Civil român.
• Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie „George
BariŃiu” din Cluj-Napoca, „Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentul de
Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea Bursa de valori – segment esenŃial al
pieŃei financiare.
Organizări de manifestări ştiinŃifice
1. În cadrul manifestării Sesiunea ştiinŃifică anuală a Institutului de Istorie „George
BariŃiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane
2. În cadrul manifestării Zilele Academice Clujene a Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române
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CS dr. CodruŃa Cuceu (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan:
La proiectului de cercetare X/3: Perspective asupra filosofiei religiei şi
filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu SperanŃia:
• Pregătirea pentru tipar a unei ediŃii critice a două lucrări din opera lui Eugeniu
SperanŃia: ContribuŃiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia
Religiunii, apărută în 1916 şi Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de
convergenŃă vitală, apărută în 1942 (120 p.)
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• CodruŃa Cuceu, A politikafilozófia modernizálása -- A nyilvánosság
pragmatista megközelítése. (transl. MESTER Béla) in: VAJDA MIHÁLY,
GÁBOR György (eds.): A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás
sokféleségérıl. Budapest: Typotext, 2010, p. 133-140. (lucrarea este tradusă
din limba engleză în limba maghiară – titlul in limba engleză este:
Modernizing Political Philosophy: Pragmatist Approaches of the Public
Sphere.)
• CodruŃa Cuceu, Magie, religie şi ştiinŃă în opera lui Eugeniu SperanŃia, în
„Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”, Vol. 19, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2010, p. 109-115.
• CodruŃa Cuceu, Despre geneza postcomunistă a spaŃiului public românesc în
„Anuarul Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series
Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 39-53.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• CodruŃa Cuceu, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
participare la Masa rotundă “Paradigme ale cercetării filosofice
contemporane”, cu comunicarea Originile pragmatiste ale categoriei de sferă
publică
• CodruŃa Cuceu, 19-20 noiembrie 2010, Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a
Institutului de Istorie “George BariŃ” din Cluj-Napoca, Departamentul de
Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Libertate individuală şi opinie
publică. Vulnerabilitatea sferei publice
V. Stadiul pregătirii la doctorantură
ObŃinerea titlului de doctor în filozofie, cu teza SpaŃiu public şi spaŃiu privat. O
perspectivă românească (iunie 2010).
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CS III dr. Lucia Faiciuc (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
Programul/proiectul de cercetare VII/1: Factori psihosociali implicaŃi în dezvoltarea
morală a personalităŃii, în condiŃiile societăŃii româneşti actuale
• completarea bazei de date cu articole legate de dezvoltarea morală (20 de titluri
consultate);
• perfecŃionarea instrumentului de evaluare a judecăŃii morale elaborat prin
adaptarea într-un format cu întrebări închise a “Chestionarului reflecŃiei
sociale” (Basinger şi Fuller, 1992), prin reformularea şi selectarea itemilor cu
răspunsuri predefinite şi administrarea sa unui număr de 50 de studenti;
• realizarea unui studiu studiu empiric privind rolul imaginii despre sine şi al
decentrării de pe sine în judecata morală pe un eşantion de 50 de participanŃi;
• redactarea unui studiu de sinteză cu privire la teoriile recente privind
dezvoltarea morală (20 pagini).
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Lucia Faiciuc, Perspective actuale asupra problemei dezvoltării morale, în vol.
Psihologia între provocări şi soluŃii (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit.
Argonaut, 2010, p. 35-63.
• Lucia Faiciuc, RelaŃia dintre nivelul dezvoltării morale şi performanŃa în sarcini
silogistice cu conŃinut concret nefamiliar, în vol. Studii şi cercetări în domeniul
ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 176 - 187.
• Lucia Faiciuc, An integrative definition for the notion of cognitive schema, în
Anuarul Institutului de Istorie «George BariŃiu», Cluj-Napoca, series Humanistica,
vol. 8, 2010, p. 71-85.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 21 iunie 2010, Zilele academice clujene, Institutul
de Istorie „G. BariŃiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Perspective actuale
asupra problemei dezvoltării morale
• Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 19 noiembrie 2010, Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. BariŃiu” din
Cluj-Napoca, cu comunicarea: Rolul decentrării în dezvoltarea judecăŃii morale.
VII. Alte realizări
• Premiul Academiei „Mircea Florian” pentru lucrarea: Abordarea dinamică a
proceselor cognitive superioare Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, 499 p.
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CS III drd. Marius Florea (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaŃi în dezvoltarea morală
a personalitaŃii, în condiŃiile societăŃii româneşti actuale:
• documentare bibliografică pe tema etiologiei comportamentelor agresive în
rândul adolescenŃilor, atitudinilor şi valorilor specifice acestora, autonomie şi
maturitate socială, autocontrol, influenŃa violenŃei televizate asupra minorilor,
practica insultelor în rândul adolescenŃilor – 50 titluri;
• elaborarea unui chestionar (32 itemi) pe tema impactului violenŃei mass-media
(varianta TV vs. PC) asupra comportamentului agresiv/deviant al
adolescenŃilor;
• administrarea celor două instrumente pe un eşantion de 150 de subiecŃi şi
prelucrarea preliminară a datelor;
• identificarea condiŃiilor şi a modului de utilizare a diferitelor tipuri de insulte
ca formă de manifestare a agresivităŃii verbale în rândul adolescenŃilor în urma
administrării unui chestionar cu 27 de itemi la 90 de subiecŃi şi analizei datelor
obŃinute;
• elaborarea unei baze de date, sistematizarea şi analiza preliminară a datelor
obŃinute în urma aplicării instrumentelor menŃionate;
• elaborarea şi publicarea a şase articole, respectiv patru comunicări ( pagini).
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Marius Florea, Forme de manifestare a agresivităŃii la nivelul grupului de
elevi, în vol. Psihologia între provocări şi soluŃii (coord. M. Albu), ClujNapoca, Editura Argonaut, 2010, p. 71-80.
• Marius Florea, Impactul violenŃei televizate asupra minorilor, în vol.
Psihologia între provocări şi soluŃii (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2010, p. 61-70.
• Marius Florea, InfluenŃa mass-mediei asupra violenŃei şcolare în România, în
vol. A VI-a conferinŃă internaŃională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie
2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2010, p. 109-110.
• Marius Florea, L’influence des mass-medias sur la violence scolaire en
Roumanie, în vol. The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 811 october 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2010, p. 126.
• Marius Florea, Mateiu, I., Tipuri de insulte folosite de adolescenŃi, în
„Anuarul Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca. Seria
Humanistica”, Tom VIII, 2010, p. 101-122.
• Marius Florea, Mateiu, I., La practique des insultes à l’age de l’adolescence,
în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Seria Philologia, Tom LV, nr. 1, 2010,
p. 69-83.
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Rezumate ale comunicărilor ştiinŃifice publicate în volum
cu ISBN
• Marius Florea, „Attitudes à l`égard de l`école et de la famille chez les
adolescents roumains”, Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Departamentului de
Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George BariŃiu”, Cluj-Napoca, 19
– 20 noiembrie 2010, p. 56.
fără ISBN
• Marius Florea, „InfluenŃa mass-mediei asupra violenŃei şcolare în România”,
în vol. bilingv de rezumate ConferinŃa InternaŃională de Psihologie Aplicată
EUΨRO 2009, ediŃia a VI-a, Timişoara, 8-11 ocombrie 2009, p.50.
• Marius Florea, „L’Influence des mass-médias sur la violence scolaire en
Roumanie”, în vol. bilingv de rezumate ConferinŃa InternaŃională de
Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediŃia a VI-a, Timişoara, 8-11 ocombrie
2009, p.51.
Instrumente de lucru. Interviuri şi alte materiale documentare:
• Am elaborat un chestionar cu 32 de itemi pe tema impactului violenŃei massmedia (varianta TV vs. PC) asupra comportamentului adolescenŃilor.
• Am elaborat şi aplicat pe un eşantion de 90 de subiecŃi un chestionar (27 itemi)
pentru evidenŃierea tipurilor de insulte utilizate de adolescenŃi.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Marius Florea, „Forme de manifestare a agresivităŃii la nivelul grupului de
elevi” Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
• Marius Florea, „Atitudini şi valori specifice adolescenŃilor din mediul urban
vs. rural” Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
• Marius Florea, „Atitudini faŃă de şcoală şi familie la adolescenŃii din
România” , Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, Institutul de Istorie „George BariŃiu”, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 19 –
2o noiembrie 2010.
B. InternaŃionale
• Marius Florea, „Pour une comparaison du discours injurieux en français et
en roumain”(co-autor Iulia Mateiu, Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca),
Zilele ŞtiinŃifice InternaŃionale ale Departamentului de Studii franceze şi
francofone, Universitatea „Lucian Blaga, Sibiu, 19 – 20 noiembrie 2010.
V. Stadiul pregătirii la doctorantură
• Pregătire pentru susŃinerea tezei de doctorat.
VII. Alte activităŃi
• Activităti didactice (în regim plata cu ora) la Facultatea de Psihologie şi
ŞtiinŃele EducaŃiei, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca.
• Full membership in „European Forum for Victim – Offender Mediation and
Restorative Justice”, Leuven, Belgium.
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• AcŃiuni de consiliere şi asistenŃă psihologică acordate unor elevi, studenŃi şi
personal didactic din şcoli şi instituŃii din învăŃământul superior din ClujNapoca, Târgu-Mureş, Sibiu şi Alba.
• Colaborări cu Ministerul JustiŃiei, AdministraŃia Generală a Penitenciarelor şi
Prison Fellowship România, Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie Cluj pe probleme
legate de etiologia şi formele de manifestare a conduitelor agresive antisociale
în rândul adolescenŃilor.
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CS III dr. Elena Geangu (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
In intervalul Ianuarie – Decembrie 2010 am participat la un stagiu de cercetare
în cadrul UniversităŃii Durham, Departamentul de Psihologie (Centre for
Developmental Psychology) unde împreună cu Dr. Vincent Reid am dezvoltat un
proiect de cercetare pe tema dezvoltării procesării informaŃiei sociale în copilăria
timpurie.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• [ISI] Elena Geangu, Benga, O., Stahl, D. & Striano, T. (2010). Contagious
crying beyond the first days of life. Infant Behavior and Development, 33(3):
279-288.
• [ISI] Elena Geangu, Benga, O., Stahl, D. & Striano, T. (2010, sub tipar).
Individual differences in infant’s emotional resonance to a peer in distress.
Self-other awareness and emotion regulation. Social Development.
• Denham, S., Warren, H., Salisch, M., Benga, O., Chin, J-C. & Elena Geangu,
2010. (sub tipar). Emotions and Social Development in Childhood. In
Handbook of child social development. C. Hart & P.K. Smith NY: Blackwell
Publishers.
• [ISI] Elena Geangu, Bentz, W., Hauf, P. (depus spre publicare). Valence
influences infant pupillary response to others’ emotions. Social Neuroscience
(în curs de apariŃie).
• [ISI] Elena Geangu, Reid, V. M. (depus spre publicare). Neural correlates of
perspective taking – the case of a passive false belief task. Neuropsychologia
(în curs de apariŃie).
• [ISI] Elena Geangu, Chiarella, S. S., Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf,
P., & Johnson, A. P. (in pregatire). Patterns of visual scanning of the face
affects toddlers’ empathic reactions to another’s distress (în curs de apariŃie).
• [ISI] Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf,
P., & Johnson, A. P. (in pregatire). Toddlers’ processing of other’s distress is
related to mind understanding. (în curs de apariŃie).
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
B. InternaŃionale
• Elena Geangu, Bentz, W., & Hauf, P. (2010, Martie). Infant Pupil Dilation in
Response to Peers' Emotions - a Sign of Affect Sharing. Poster presentat la
International Conference on Infant Studies, Baltimore, USA.
• Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf, P., &
Johnson, A. P. (2010, Martie). Toddlers' Processing of Other's Distress is
related to Mind Understanding. Poster prezentat la International Conference on
Infant Studies, Baltimore, USA.
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• Hauf, P., & Elena Geangu, (2010, Martie). How Infants With Different Motor
Experience Perceive Point-Light-Crawlers. Poster prezentat la the
International Conference on Infant Studies, Baltimore, USA.
• Elena Geangu, Bentz, W., & Hauf, P. (2010, Septembrie). Pupil dilation in
response to positive and negative emotions in 6- and 12-month-old infants.
Poster prezentat la BPS Developmental Psychology Section Conference,
Goldsmiths, University of London.
• Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf, P., &
Johnson, A. P. (2010, Mai). Toddlers’ Understanding of the Mental States and
Its Relations to Empathic Behaviours. Poster prezentat la ‘Development 2010:
A Canadian Conference on Developmental Psychology’, Ottawa, Canada.
IV. Deplasări peste hotare
• Septembrie 2010 - Using Matlab and Cambridge Research System (CRS)
Tools for Vision Science, Durham University (trainers: Dr. Hannah Smithson
and Dr. Robert Kentridge).
• Mai 2010 – Eye-tracking workshop “Emotion, arousal, pupil dilation”,
Uppsala University, Sweden.
• Februarie 2010 - Methodology in developmental cognitive neuroscience: best
practice and future directions, Durham University.
VII. Alte activităŃi
- membru permament al echipei editoriale pentru jurnalul Early Education and
Development.
- am fost invitata pentru a reliza evaluari de articole (reviewer) de catre jurnalele
Infancy si Infant Behaviour and Development.
- Colaborari
Inafara de colaborarea cu Dr. Vincent Reid (Durham University), am dezvoltat si
intretin proiecte de colaborare cu:
• Dr. Diane Poulin-Dubois (Concordia University, Canada) si Dr. Paul
Hastings (U.C. Davis, USA) pentru desfasurarea proiectului “Social
Information processing, emotional arousal and early empathy
development”.
• Dr. Petra Hauf (St. Francis Xavier University, Canada) pentru desfasurarea
proiectului “Affect sharing in infancy”.
• Dr. Moritz Daum (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain
Sciences, Leipzig, Germany) pentru desfasurarea proiectului “Pupil dilation
as an index of mental load and emotional arousal in infants and toddlers”.
• Dr. Hannah Smithson (Durham University) pentru desfasurarea proiectului
“Pupil dilation in response to nonverbal vocalizations of emotions”.
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CS III dr. Mihaela Gligor (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare nr. X/2: Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic.
• elaborarea unei lucrări dedicate personalităŃii lui E. Sperantia şi domeniilor în
care acesta a activat (poezie, filozofie, sociologie, teoria dreptului);
• prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul unor manifestări ştiinŃifice
naŃionale.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Mihaela Gligor, India. Însemnări, eseuri, jurnal, ediŃia a II-a, revăzută şi
adăugită, Cluj-Napoca, Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2010, 188 p.
• Amartya Sen (- premiant Nobel), India, Scrieri despre cultura, istoria şi
identitatea indiană, Introducere, traducere şi Index de Mihaela Gligor, ClujNapoca, Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2010, 454 p.
• Mihaela Gligor, în vol. Cele patru dimensiuni ale feminităŃii româneşti, vol.
1, (coord. Monica Silvia Tatoiu), Bucureşti, Editura Neverland, 2010, p. 46-48;
187-188; 338-340; 496-498.
• Mihaela Gligor, Rabindranath Tagore in Romania, în Tagore beyond
Frontiers, volum editat de Rabindranath Tagore Center Kolkata şi ICCR
Kolkata, ca rezultat al Tagore Festival, 4-6 decembrie 2009, Kolkata, February
2010, p. 48-51.
• Mihaela Gligor, TradiŃia argumentativă în India sau despre arta vorbirii,
Introducere la Amartya Sen, India, Scrieri despre cultura, istoria şi identitatea
indiană, Introducere, traducere şi Index de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca,
Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2010, p. 7-10.
• Mihaela Gligor, SpaŃiul logico-poetic al gândirii lui Eugeniu Sperantia, în
vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 115-120.
• Mihaela Gligor, Eliade’s Romanian Past: Religion and Politics, în „Theory in
Action. Journal of the Transformative Studies Institute”, Volume 3, No. 1,
January 2010, NY, USA, p. 51-74.
• Mihaela Gligor, ConsideraŃii asupra identităŃii culturale în România înainte
şi după 1989, în „Anuarul Institutului de Istorie „George BariŃiu” din ClujNapoca”, Seria Humanistica, VIII, 2010, p. 185-200.
• [B+] Mihaela Gligor, Knowledge and Cognitive Science. The Problem, în
„International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 1, Spring-Summer,
2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-11.
• [B+] Mihaela Gligor, The International Tagore. The Problem, în
„International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter,
2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 9-13.
• [B+] Mihaela Gligor, Rabindranath Tagore, The Inner World. Some Remarks
about Poet’s Religion, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol.
3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 67-74.
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• [ISI] Mihaela Gligor, The Myth of the Masterbuilder. Mircea Eliade on the
Legend of Master Manole”, în „Transylvanian Review”, Vol. XIX, No. 4,
Winter, 2010, Cluj-Napoca, p. 33-43.
Recenzii
• Mihaela Gligor, recenzie la Zahi Hawass, Mountains of the Pharaohs. The
Untold Story of the Pyramid Builders, Doubleday, a division of Random
House, 2006, 213 pp, ISBN: 978-0-385-50305-1, în International Journal on
Humanistic Ideology, vol. 3, no. 1, Spring-Summer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj
University Press, p. 193-194.
• Mihaela Gligor, recenzie la Costică BrădăŃan, Serguei Alex. Oushakine
(Eds.), In Marx’s Shadow. Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern
Europe and Russia, Lexington Books, 2010, vi + 296 pp, ISBN: 978-0-73913624-9, în International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 1, SpringSummer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 197-198.
• Mihaela Gligor, recenzie la Reba Som, Rabindranath Tagore. The Singer and
His Song, Viking, Penguin Books India, 2009, 291 pp, ISBN: 9780670082483,
în International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 2, AutumnWinter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 176-179.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Mihaela Gligor, Bucureşti, 27 aprilie 2010, Salonul Literar “Colocviile de
MarŃi” – dedicat indianiştilor români de ieri şi de azi, organizat de Primăria
Sectorului 2, Ambasada Indiei la Bucureşti şi AsociaŃia Culturală RomânoIndiană, cu comunicarea TradiŃia argumentativă în India.
• Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 28 mai 2010, ConferinŃa NaŃională Anuală de
Logică, RecurenŃă, demonstraŃie şi adevăr, organizată de Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca, Centrul de Studii Logic, cu comunicarea Logica lui
Eugeniu SperanŃia văzută de C.H. Langford.
• Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 2-4 iunie 2010, Zilele Academice Clujene
Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George
BariŃiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, masă rotundă.
• Mihaela Gligor, Bucureşti, 9-16 octombrie 2010, Namaste India Festival
(primul festival din România dedicat culturii indiene), la următoarele
manifestări:
a) 11 octombrie 2010, British Council Bucureşti, cu comunicarea
Poveştile Calcuttei, pe marginea romanului Maitreyi, de Mircea Eliade.
b) 12 octombrie 2010, Sesiunea de conferinŃe Redescoperirea Indiei pe
teritoriul românesc, Primăriei Sectorului 2, Ambasada Indiei la
Bucureşti şi AsociaŃiei Culturale Româno-Indiană, cu comunicarea
Indianistică transilvană.
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• Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Sesiunea ştiinŃifică
anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie
„George BariŃiu” Cluj-Napoca.
VII. Alte activităŃi
• Mihaela Gligor, Redactor şef: International Journal on Humanistic Ideology,
Cluj-Napoca,
Cluj
University
Press,
ISSN:
1844
–
458X.
http://humanisticideology.blogspot.com/. Inclusă în bazele de date CEEOL
(Central East-European on-line Library), ProQuest şi EBSCO; recunoscută
CNCSIS, categorie B+.
• Mihaela Gligor, Manuscript-editor: Logos Architekton, Journal of Logic and
Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press (inclusă în
CEEOL).
Coord. ColecŃie
• Mihaela Gligor, Coord. al ColecŃiei Biblioteca Indiană, Cluj-Napoca, Editura
„Casa CărŃii de ŞtiinŃă”, începând cu 2008.
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AS Carina Herbei (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaŃi în dezvoltarea morală
a personalităŃii, în condiŃiile societăŃii româneşti actuale
• Documentare teoretică am consultat bibliografie specifică temei de plan (au
fost investigate un număr de 15 cărŃi şi reviste, întocmire de rezumate).
• Construirea unui chestionar pentru investigarea percepŃiei sociale a sinuciderii
• Administrare chestionare UAP şi AP la 131 studenŃi, Cluj-Napoca
• Administrarea chestionare performanŃă şi motivaŃie la 63 subiecŃi din judeŃul
Timiş.
• Elaborarea a 3 articole în vederea publicării (Identificarea reprezentării sociale
a sinuciderii în vestul României; Oglinzile şi ferestrele prin care societatea
românească priveşte organizaŃia – perspectiva analizei tranzacŃionale; RelaŃia
între motivare şi performanŃă profesională în cadrul unei organizaŃii cu
specific topografie).
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Carina Herbei, Consilierea cuplului: dubla carieră şi echilibrul dintre muncă
şi viaŃa familială, în vol. Sesiunea Anuală de Comunicări ŞtiinŃifice cu
participare internaŃională „CompetenŃe şi CapabilităŃi în EducaŃie”, 28 – 30
mai 2009, Oradea, Editura UniversităŃii din Oradea, p. 123-124. (în colab.)
(neraportat).
• Carina Herbei, O scală de evaluare a performanŃelor profesionale la inginerii
topografi, în vol. A VI-a ConferinŃă InternaŃională EuPsiRo2009, Timişoara,
8-11 octombrie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2010, p. 191-201.
• Carina Herbei, An evaluation scale of the professional performances for
topographer engineers, în vol. bilingv The 6th International Conference
EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009, Timişoara, Editura Eurobit,
2010, p. 277-287.
• Carina Herbei, RelaŃia între factori de personalitate şi performanŃă
profesională la inginerii topografi, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor
socio-umane, Vol. 19, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, p. 187-196.
• Carina Herbei, Unele aspecte privind plagiatul în rândul studenŃilor, în Studii
şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, Vol. 19, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2010, p. 127-137 (în colab.).
• Carina Herbei, Analiza tranzacŃională ca mijloc de diagnoză în organizaŃii, în
Psihologia între provocări şi soluŃii, (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2010, p. 81-89.
Recenzii
• Carina Herbei, Ion Albulescu, Morală şi educaŃie, în „Anuarul Institutului de
Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII,
2010, p. 422-423.
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Organizări de manifestări ştiinŃifice
• Membru în comitetul ştiinŃific la „A VII-a ConferinŃă InternaŃională de
Psihologie Aplicată EuPsiRo2011 Timişoara, 12-15 mai 2011”, Timişoara.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Carina Herbei, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul „Psihologia între provocări şi soluŃii”, cu comunicarea Analiza
tranzacŃională ca mijloc de diagnoză în organizaŃii.
• Carina Herbei, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul „Semantica realităŃii sociale”, cu comunicarea Oglinzile şi
ferestrele prin care societatea românească priveşte organizaŃia – perspectiva
analizei tranzacŃionale.
B. InternaŃionale
• Carina Herbei, Buziaş 24 – 25 aprilie 2010, Simpozionul InternaŃional
„Cercetări şi aplicaŃii în psihologie”, EdiŃia a XIX-a, Timiş, cu intervenŃii la
workshopul ImportanŃa evaluării psihologice ca parte a procedurilor de
sănătate şi protecŃie pentru muncă.
VI. Date privitoare la implicarea în granturi
• „O meserie nouă – o nouă viaŃă”, în cadrul Programului OperaŃional Sectorial
pentru dezvoltarea resurselor umane – în colaborare cu Fondul Social European.
Manager zonal Timiş.
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CS I dr. IonuŃ Isac (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare nr. X/1: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac,
Frumosul la Socrate, Platon şi Aristotel.
• tehnoredactarea computerizată integrală (167 p.) a tezei de doctorat a lui
Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon şi Aristotel, susŃinută la
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, în anul 1971.
• înaintarea spre publicare a 2 studii pe tema de proiect (în revistele
„Târnava” şi „Izvoare filosofice” din Târgu-Mureş).
• SusŃinerea unei conferinŃe pe tema proiectului, în luna martie a.c., la
Academia Română, Filiala Iaşi.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• IonuŃ Isac, coord. general ediŃie critică după manuscris inedit (IonuŃ Isac,
Florica-Elisabeta NuŃiu şi Attila Varga), Simion BărnuŃiu, ŞtiinŃa dreptului,
Târgu-Mureş, Editura „Ardealul”, 2010, 624 p.
• IonuŃ Isac, „The” Ontology of Technology – Assumptions and Meanings, în
(ed. Viorel Guliciuc şi Emilia Guliciuc), Philosophy of Technology and
Artifact in the Digital Age, Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie,
2010, p. 109-118.
• IonuŃ Isac, Istorie, filosofie şi cultură în manuscrisele filosofice ale lui Simion
BărnuŃiu, în (coord. Susana Andea şi Ioan-Aurel Pop), Pe urmele trecutului.
Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 449-464 (neraportat).
• IonuŃ Isac, Logică şi personalitate, în De Dignitate Philosophiae, volum
omagial Teodor Dima (ed. Cătălina Daniela Răducu, Codrin Dinu Vasiliu,
Eugen Huzum, Vasile Pleşca, Dan Gabriel Sîmbotin), Editura Terra Nostra,
Iaşi, 2009, p. 129-152 (neraportat);
• IonuŃ Isac, Filosofia blagiană între tradiŃie şi modernitate, în (coord. Eugeniu
Nistor şi Iulian Boldea), Opera blagiană – filosofie şi destin. Studii şi
interpretări critice, Târgu-Mureş, Editura „Ardealul”, 2009, p. 273-394
(neraportat);
• IonuŃ Isac, ReflecŃii despre formarea „omului nou” – tema sacrificiului, în
(coord. Vasile Marian), Cunoaştere, interes, responsabilitate, Editura
„Argonaut”, Cluj-Napoca, 2010, p. 171-178;
• IonuŃ Isac, Membrii Institutului de Istorie „George BariŃiu” (la 1 februarie
2010), în N. Edroiu, Institutul de Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca,
90 de ani de existenŃă – 1920-2010, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p.
131-136;
• IonuŃ Isac, Bibliografia lucărilor ştiinŃifice ale membrilor institutului pe anii
2005-2009, în N. Edroiu, Institutul de Istorie „George BariŃiu” din Cluj52
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Napoca, 90 de ani de existenŃă – 1920-2010, Editura MEGA, Cluj-Napoca,
2010, p. 222-225;
IonuŃ Isac, Mitologie şi axiologie în lucrarea „Filosofia românească” a lui
Marin Ştefănescu, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”,
Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca, 2010, p. 121-127.
IonuŃ Isac, Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique.
Quelques considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez
Ferdinand Gonseth, în „Bulletin” AFG, nr. 146, St.-Imier (ElveŃia) Septembre
2010, p. 13-23;
IonuŃ Isac, Ein stets aktuelles Thema: „Die Bewusstseinsgesellschaft” und die
Ethik der Wissenschaft, în „NOESIS” , XXXIV, 2009, p. 31-40 (neraportat).
IonuŃ Isac, File din „itinerariul” ştiinŃific şi filosofic al lui Ferdinand
Gonseth, în NOEMA, vol. IX, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p. 67-78;
IonuŃ Isac, Fişă de dicŃionar: Ferdinand Gonseth (1890-1975), în NOEMA,
vol. IX, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p. 369-372;
IonuŃ Isac, Mitologie politică, mitologie istorică şi manipulare în posttotalitarism. SinuozităŃi istoriografice în discursul politic oficial din Republica
Moldova, în „Anuarul Institutului de Istorie «George BariŃiu» din ClujNapoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 147-164.
IonuŃ Isac, Dumitru Isac – istoric al filosofiei eline, în „Symposion”, tom VII,
1 (15), 2010, p. 117-126.
IonuŃ Isac, Lucian Blaga şi filosofia în aforisme, în „Izvoare filosofice,
comunicare multiculturală”, tom nr. 5, Târgu-Mureş, Editura „Ardealul”, 2010,
p. 115-129.

Recenzii
• IonuŃ Isac, Lucian Blaga, Discobolul, în „Anuarul Institutului de Istorie
«George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p.
403-407.
• IonuŃ Isac, Florian Roatiş, ConfluenŃe filosofico-literare, în „Anuarul
Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 410-411.
• IonuŃ Isac, Emanuela Ilie, Basarab Nicolescu, monografie, în „Anuarul
Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 414-417 .
• IonuŃ Isac, Marin Ştefănescu, Logica şi problemele metafizice, în „Anuarul
Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 420-422.
• IonuŃ Isac, Mihaela Gligor, India: însemnări, eseuri, jurnal, în „Anuarul
Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
vol. VIII, 2010, p. 423-427.
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Organizări de manifestări ştiinŃifice
În cadrul manifestării Sesiunea ştiinŃifică de primăvară a Filialei CRIFST
(Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia ŞtiinŃei şi Tehnicii) din ClujNapoca
• IonuŃ Isac, organizator al mesei rotunde Din istoria ştiinŃelor şi tehnicii, la
Zilele Academice Clujene, CRIFST, Institutul de Istorie «George BariŃiu»,
Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010
(moderator al manifestării), 15 participanŃi;
• IonuŃ Isac, organizator al mesei rotunde Paradigme ale cercetării filosofice
contemporane, la Zilele Academice Clujene, CRIFST, Institutul de Istorie
«George BariŃiu», Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 3
iunie 2010 (co-moderator împreună cu V. Ciomoş), 8 participanŃi
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• IonuŃ Isac, Iaşi, 6 martie 2010, ConferinŃă la Filiala Iaşi a Academiei Române
(prelegerile „Petre Botezatu”), cu comunicarea: Dumitru Isac – istoric al
filosofiei eline.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 17 aprilie 2010, Workshopul InteracŃiunea între
ştiinŃă, spiritualitate, artă şi societate – aspecte transdisciplinare, Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu comunicarea: Despre
specificul cercetării transdisciplinare.
• IonuŃ Isac, Târgu-Mureş, 20 mai 2010, Festivalul naŃional „Lucian Blaga”,
ediŃia a X-a, Universitatea „Petru Maior”, Uniunea Scriitorilor din România,
Editura „Ardealul”, cu comunicarea: Despre modernitatea filosofiei blagiene.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, CRIFST,
masa rotundă Din istoria ştiinŃelor şi tehnicii, cu comunicarea: 120 de ani de la
naşterea lui Ferdinand Gonseth.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, CRIFST,
masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, cu
comunicarea: Coordonate actuale ale exegezei blagiene.
• IonuŃ Isac, Iaşi, 16 septembrie 2010, Sesiunea ştiinŃifică „Idei şi valori perene
în ştiinŃele socio-umane”, Zilele Academice Ieşene, cu comunicarea: RelaŃia
dintre ştiinŃele juridice şi filosofie în concepŃia lui Simion BărnuŃiu – profesor
la Iaşi.
• IonuŃ Isac, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Crearea „omului nou” – despre sacrificiul social în
comunism: mitologie, manipulare şi nostalgie.
B. InternaŃionale
• IonuŃ Isac, VeneŃia, 17-21 august 2010, la XXXIIIème Congrès ASPLF,
L’Action. Penser la vie – „agir” la pensée, San Servolo, cu comunicarea:
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Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique. Quelques
considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez Ferdinand Gonseth
IonuŃ Isac, Iaşi, 6-9 octombrie 2010, ConferinŃa internaŃională „The Limits of
the Knowledge Society”, cu comunicarea: Pop. er sur les „obstacles
épistémologiques” dans la constitution des sciences humaines
IonuŃ Isac, Suceava, 26-30 octombrie 2010, ConferinŃa internaŃională
PHEADE 2010, „The Engineered (Technological) Singularity”, cu
comunicarea: Several Arguments for and against Superintelligence/
„Singularity”.
IonuŃ Isac, Roma, 22-25 noiembrie 2010, ConferinŃa internaŃională
International Journal of Arts & Sciences, cu comunicarea: Entanglements of
Historical Mythology and Political Mythology in Post-communism.
IonuŃ Isac, 28 noiembrie – 2 decembrie 2010, ConferinŃa internaŃională
International Journal of Arts & Sciences, Gottenheim (Germania), cu
comunicarea: Making of the ‘New’ Mankind – the Social Sacrifice in
Communism: Mythology, Manipulation and Nostalgia.
IonuŃ Isac, Baia Mare, 9-12 decembrie 2010, ConferinŃa internaŃională
„Knowledge and Action”, cu comunicarea: Philosophy, Knowledge and Action
– an Evolutionary Epistemological Ap. roach.

IV. Deplasări peste hotare
• IonuŃ Isac, Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique.
Quelques considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez
Ferdinand Gonseth, la XXXIIIème Congrès ASPLF, L’Action. Penser la vie –
„agir” la pensée, San Servolo, VeneŃia, 17-21 august 2010;
• IonuŃ Isac, Entanglements of Historical Mythology and Political Mythology in
Post-communism, la conferinŃa internaŃională International Journal of Arts &
Sciences, Roma, 22-25 noiembrie 2010;
• IonuŃ Isac, Making of the ‘New’ Mankind – the Social Sacrifice in
Communism: Mythology, Manipulation and Nostalgia, la conferinŃa
internaŃională International Journal of Arts & Sciences, Gottenheim
(Germania), 28 noiembrie – 2 decembrie 2010
VI. Date privitoare la implicarea în granturi
• membru (tutore bursieri) în cadrul grantului ID „Societatea bazată pe
cunoaştere – cercetări, dezbateri perspective”, contract de finanŃare POSDRU
nr. 56815 (2010-2013), derulat de Academia Română, Filiala din Iaşi şi
Universitatea de Nord din Baia Mare
VII. Alte activităŃi (afilieri, membru în colegii de redacŃii reviste, activităŃi
doctorale, premii)
• referent în comisia de doctorat întrunită cu ocazia susŃinerii publice a tezei de
doctorat Filosofia limbajului la Giambattista Vico, drd. Mihăilă Gabriela
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Lungu, coord.şt. Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi ŞtiinŃe Social-Politice, 5 martie 2010;
• diplomă de excelenŃă pentru exegeză blagiană la Festivalul naŃional „Lucian
Blaga”, ediŃia a X-a, Târgu-Mureş, 20 mai 2010.

56

CS dr. FlorenŃa Lozinsky (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare VIII/1: RealităŃi şi disfuncŃionalităŃi sociale în microregiunea Huedin.
• redactarea unui raport de cercetare privind realităŃile şi disfuncŃionalităŃile
existente în comunitatea investigată (50 pagini);
• sistematizarea materialului empiric (date statistice şi interviuri calitative – circa 25
pagini);
• elaborare a două studii în vederea publicării şi prezentarea a două comunicări la
manifestări ştiinŃifice.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• FlorenŃa Lozinsky, „Gospodărie” şi „gospodărire”. TranziŃii ale satului
românesc, în vol. Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu, Ozana CucuOancea, Gh. Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, Bucureşti, 2009, p. 494502 (neraportat).
• FlorenŃa Lozinsky, Turismul rural un factor de dezvoltare comunitară. Cazul
Sâncraiu, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”, vol. 20, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2010, p. 235-240.
• FlorenŃa Lozinsky, „Sociologii diferenŃiale” în concepŃia lui Traian Herseni, în
vol. „Societate, cultură, valoare”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 8 p, (în
curs de apariŃie).
• FlorenŃa Lozinsky, Herseni, Traian, Studiul genealogic al populaŃiei, în vol.
„Societate, cultură, valoare”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 20 p. (în curs
de apariŃie).
Recenzie
• FlorenŃa Lozinsky, Sara Bongiorni, Un an fără „Made în China”. Povestea
adevărată a unei familii care se aventurează în economia globală, „Anuarul
Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.
VIII, 2010, p. 418-420.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• FlorenŃa Lozinsky, Cluj-Napoca, 3 iunie, „Zilele Academice Clujene 2010”, cu
comunicarea Rolul infrastructurii în dezvoltarea activităŃilor economice
alternative într-o comunitate rurală.
• FlorenŃa Lozinsky, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie “George BariŃiu”
din Cluj-Napoca, cu comunicarea Analiza realităŃilor. O perspectivă „subiectivă”
asupra comunităŃii Râşca.
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CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă)
I. Stadiul lucrării de plan
La proiectul de cercetare IX/2: PiaŃă şi pieŃe: delimitări conceptuale în contextul
recentelor mutaŃii economico-financiare survenite în lume.
• S-a redactat un raport de cercetare (15 pagini) privind Economia de piaŃă şi
Societatea de piaŃă;
• S-a redactat un raport de cercetare (70 pagini) privind Recenta criză (a Economiei
de piaŃă şi a societăŃii de piaŃă);
• S-au publicat rezultatele cercetării întreprinse în trei studii;
• S-au elaborat şi prezentat trei comunicări la manifestări ştiinŃifice;
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Vasile Marian, Introducere în economie bănească şi de credit, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2010, 250 p.
• Cunoaştere, Interes, Responsabilitate (coord. Vasile Marian), Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2010, 324 p.
• Vasile Marian, Filosofia jumulirii şi autori ai acesteia. Câteva gânduri, în vol.
Cunoaştere, Interes, Responsabilitate (coord. Vasile Marian), Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2010, p. 39–70.
• Vasile Marian, ModalităŃi de obŃinere a unor bunuri de la semenii noştri, în vol.
Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca,
Editura „Argonaut”, 2010, p. 92–98.
• Vasile Marian, Spontan şi conştient în criza actuală, în vol. Criza economicofinanciară. Dimensiuni şi interferenŃe (coord. M. Luburici, Corina Adriana
Dumitrescu ş.a.), vol. I, Bucureşti, Editura „Pro Universitaria”, 2010, p. 339–350.
• Vasile Marian, Teorie şi practică în evaluarea pregătirii universitare, în vol.
Probleme actuale ale gândirii, ştiinŃei şi practicii economico-sociale, nr. XI, ClujNapoca, Editura „Risoprint”, 2008, p. 49–62 (neraportat).
• Vasile Marian, Interes şi responsabilitate în criza actuală, în vol. „Societate,
Cultură, Valoare”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010 (în curs de apariŃie).
• Vasile Marian, Un magistru şi un discipol, în vol. Şcoala doctorală „Aurel
Negucioiu”, Editor Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerilor, ClujNapoca, 2010, p. 14–26.
• Vasile Marian, Criza actuală – rezultat al manipulării sociale?, în „Anuarul
Institutului de Istorie «George BariŃiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,
Bucureşti, tom. VIII, 2010 p. 271–304.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Vasile Marian, Cluj-Napoca, 16–17 aprilie, Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir” Bucureşti – Facultatea de ŞtiinŃe Economice din Cluj-Napoca, Sesiunea
ştiinŃifică naŃională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinŃei şi practicii economico58

sociale”, ediŃia a XIII-a, „ImplicaŃii ale crizei economico-financiare mondiale în
economia României”, cu comunicarea ModalităŃi de obŃinere a unor bunuri de la
semenii noştri.
• Vasile Marian, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca,
„Zilele academice clujene 2010”, cu comunicarea Filosofia jumulirii şi filosofi ai
acestei filosofii: câteva gânduri.
• Vasile Marian, Cluj-Napoca, 19–20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu” din Cluj-Napoca, „Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de
Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea MotivaŃii şi reacŃii în învăŃământul
superior din România.
VII. Alte activităŃi
• Secretar de redacŃie la „Anuarul Institutului de Istorie «George BariŃiu» din
Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Editura Academiei Române, Bucureşti.
• Membru în comitetul de redacŃie al vol. „Studii şi cercetări din domeniul
ştiinŃelor socio-umane”, Editor Academia Română – Filiala Cluj-Napoca,
Institutul de Istorie „George BariŃ”, Departamentul de cercetări socio-umane.
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CS I dr. Andrei Negru (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan:
La proiectul de cercetare X/4: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu
psihosociologic, Editura Institutului de Psihologie al UniversităŃii din Cluj la Sibiu,
1942, 216 p. (Reeditare).
• culegere şi tehnoredactare computerizată a textului lucrării (200 pagini, format
A5)
• culegere şi tehnoredactare computerizată a studiului Conducerea la copii
(prima formă a lucrării) publicat în „Revista de psihologie”, vol. I, nr. 4, 1938,
p. 417-438 (20 pagini, format A5), care va fi inclus în lucrare
• pregătirea pentru tipar a noii ediŃii a lucrării, însoŃită de o postfaŃă şi un indice
de nume
• susŃinerea unei comunicări la sesiunea ştiinŃifică anuală a DCSU.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Andrei Negru, George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia
germană, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 142 p. (EdiŃie îngrijită, indice
de nume şi postfaŃă de A. Negru).
• Andrei Negru, colaborare la vol. Institutul de Istorie “George BariŃiu” din
Cluj-Napoca. 90 de ani de existenŃă. 1920-2010 (coord. N. Edroiu), ClujNapoca, Editura Mega, 2010, 280 p.
• Andrei Negru, Noi modalităŃi de utilizare a spaŃiului fizic în zona periurbană,
în: Probleme actuale ale gândirii, ştiinŃei şi practicii economico-sociale”, vol.
XI, Editor Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea
de ŞtiinŃe Economice din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2008, p.
268–278 (neraportat).
• Andrei Negru, Cercetarea instituŃionalizată din Transilvania şi Banat, în:
Tratat de sociologie rurală, Coord.: Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gh.
Şişeştean, Bucureşti, Edit. Mica Valahie, 2009, p. 679-694 (neraportat).
• Andrei Negru, Periodice social-culturale transilvănene şi bănăŃene cu
conŃinut rural-agrar, în: Tratat de sociologie rurală, Coord.: Ilie Bădescu,
Ozana Cucu-Oancea, Gh. Şişeştean, Bucureşti, Edit. Mica Valahie, Bucureşti,
2009, p. 702-711 (neraportat).
• Andrei Negru, „Observatorul social-economic”. Revistă trimestrială de studii şi
anchete social-economice (1931–1947), în: ÎnvăŃământul economic superior
1920-2010 (coord.: Gh. Popescu), Cluj-Napoca, Editura Imprimeria Ardealul,
p. 223-247.
• Andrei Negru, „Etape socio-istorice ale modernizării societăŃii româneşti, în
vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, ClujNapoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 233-242.
• Andrei Negru, Responsabilitate-cunoaştere-acŃiune în sociologia românească
interbelică, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, (coord. V. Marian),
Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 71-80.
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Organizări de manifestări ştiinŃifice
• Sesiunea şt. anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de
Istorie „G. BariŃiu” Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Andrei Negru, Cluj-Napoca, 16-17 aprilie 2010, Sesiunea ŞtiinŃifică
NaŃională, EdiŃia a XII-a, „Probleme actuale al gândirii, ştiinŃei şi practicii
sociale”, organizată de M.E.C.T.S., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Bucureşti, Facultatea de ŞtiinŃe Economice. cu comunicarea: Coordonate ale
cercetării economice clujene interbelice.
• Andrei Negru, Cluj-Napoca, 4 iunie 2010, Zilele Academice Clujene,
Simpozionul „Cunoaştere, responsabilitate şi interes în teoria şi practica
socială, cu comunicarea: Responsabilitate-cunoaştere-acŃiune în sociologia
românească interbelică.
• Andrei Negru, Cluj-Napoca, 12 noiembrie 2010, Sesiunea ştiinŃifică „90 de
ani de la înfiinŃarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Cluj”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, F.S.E.G.A., cu
comunicarea: Observtorul social-economic.
• Andrei Negru, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G.
BariŃiu”, Sesiunea ştiinŃifică anuală a Departamentului de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea: Sociologia conducerii la George Em. Marica.
B. InternaŃionale
• Andrei Negru, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie 2010, Sesiunea „DirecŃii şi teme
noi în cercetarea istoriei sociologiei şi a istoriei sociale în România secolului
XX”, Prima ConferinŃă InternaŃională a SocietăŃii Sociologilor din România, cu
comunicarea: Sociografia, „ştiinŃă” alternativă sau complementară
sociologiei? (Cazul sociologiei româneşti interbelice).
VII. Alte activităŃi
• Diplomă de excelenŃă acordată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca
(iunie 2010).
• Membru în colegiul de redacŃie al „Anuarul Institutului de Istorie «George
BariŃiu» din Cluj-Napoca” (B – CNCSIS).
• Membru în colectivul de redacŃie al revistei „Philobiblon” (B+ - CNCSIS).
• Referent ştiinŃific al vol. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane”
vol. 19-20, editate de Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de
Istorie „George BariŃiu”.
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C.S. I dr. Marioara Petcu (1/2 normă)
I. Stadiul lucrării de plan:
La proiectul VII/2: Stimularea psihosocială a dezvoltări creaŃiei vizual-plastice la
tineri prin art-terapie”.
• Documentare teoretico-metodologică;
• Investigarea unui prim lot de subiecŃi în vederea selectării din bateria
ipotetică a tehnicilor proiective reprezentative pentru problematica în
discuŃie; analiza calitativă a acestor rezultate;
• Elaborarea unui studiu pe baza datelor referenŃiale(10 p. text procesat pe
calculator);
• Realizarea de proiecte compoziŃionale ca mijloace de reflectare a
expresivităŃii creative din domeniul plastic;
• Elaborarea unui studiu;
• Curs şi seminar cu aspecte referitoare la problematica art-terapiei şi a
dezvoltării personalităŃii creative.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Marioara Petcu, Indrumător de dezvoltare şi de deblocare a creativităŃii,
Cluj-Napoca, Editura Alma Mater, 2010, 110 p.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Marioara Petcu, Cluj-Napoca, 30 aprilie 2010, Facultatea de Drept „Dimitrie
Cantemir” din Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinŃifică „Probleme actuale ale
dreptului”, cu comunicarea: Dimensiunile psihologice ale retoricii si rolul lor
in domeniul juridic.
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CS III drd. Salánki Zoltán (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan:
La proiectul de cercetare VIII/4: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaŃiilor
preferenŃiale. Strategii adaptative în faŃa influenŃelor socio-culturale globale.
• documentare teoretică;
• redactarea unui raport de cercetare cu privire la atitudinile şi comportamentele
predominante în cadrul relaŃiilor preferenŃiale (60 p.);
• elaborarea a trei studii (18 p.) ;
• prezentarea a trei comunicări din problematica investigată.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Salánki Zoltán, Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaŃiilor
preferenŃiale, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane,
vol. 19, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, p. 260-265.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 3 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, Simpozionul „Semantica realităŃii sociale”, cu comunicarea Trenduri
globale şi locale privind modelele de convieŃuire preferenŃială.
• Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Sesiunea ştiinŃifică anuală a
Institutului de Istorie „George BariŃiu”, Departamentul de Cercetări SocioUmane, cu comunicarea Familia şi alternativele de convieŃuire. De la tendinŃe
globale la diferenŃe locale.
B. InternaŃionale
• Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, Societatea Sociologilor din
România şi Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Sociologie şi AsistenŃă Socială, Prima ConferinŃă InternaŃională a SocietăŃii
Sociologilor din România: „Remaking the Social. New Risks and Solidarities”,
Workshop-ul „Fenomene şi procese psihosociale în Ńările post-socialiste”, cu
comunicarea Schimbări psihosociale în sfera relaŃionării preferenŃiale.
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CS III drd. Adrian Sîrbu (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan
La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism
şi postmodernism în spaŃiul românesc; proiectul de cercetare VIII/2: AmbivalenŃe ale
proceselor socio-culturale din “a doua modernitate” românească.
• redactarea unui raport de cercetare de cca. 60 de pagini;
• susŃinerea a două comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale;
• îngrijirea ediŃiei unui volum, cu note;
• publicarea traducerii unui volum, cu aparat critic;
• publicarea a două articole.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Adrian Sîrbu: Comité invisible, L’Insurrection qui vient, Paris, La Fabrique,
2007, ISBN: 2-913372-62-7 (note, confruntare cu originalul şi îngrijire ediŃie:
Comitetul invizibil, InsurecŃia ce vine, volum publicat in IDEA artă +
societate, nr. 35, Cluj-Napoca, 2010, p. 158-183.
• Adrian Sîrbu - traducere, Philippe Lacoue-Labarthe, FicŃiunea politicului
(Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010.
• Adrian Sîrbu, Notă asupra ediŃiei (sau Despre editare), în Philipe LacoueLabarthe, FicŃiunea politicului (Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea
Design & Print, 2010, p. 5-8.
• Adrian Sîrbu, Aparatul critic la vol. : Philippe Lacoue-Labarthe, FicŃiunea
politicului (Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print,
2010, p. 122-143.
• Adrian Sîrbu, Liminar la o publicare. Despre utilitatea de a lua în seamă
InsurecŃia ce vine, „IDEA artă + societate”, nr. 35, Cluj-Napoca, 2010, p. 157.
Organizări de manifestări ştiinŃifice
În cadrul manifestării Zilele Academice Clujene a Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române
• Masa rotundă „Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de
tranziŃie” Cluj-Napoca, 4 iunie (11 participanŃi).
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 3 iunie, Academia Română - Filiala Cluj, “Zilele
Academice Clujene 2010”, cu comunicarea Istoria recenta qua “cutie neagră”.
Despre genealogie ca strategie de descifrare.
• Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie “George
BariŃiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, “Sesiunea ştiinŃifică anuală a
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Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea Cunoaştere a
crizei, cunoaştere în criză.
V. Stadiul pregătirii la doctorantură
• Activitate de redactare a tezei de doctorat.
VII. Alte activităŃi
• Membru în consiliul ştiinŃific al revistei La pensée libre (http://lapenseelibre.fr);
• Membru în comitetul de redacŃie al revistei IDEA artă + societate, revistă de
teoria artei contemporane şi teorie socială critică;
• Membru în consiliul editorial al editurii Idea Design & Print;
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CS II dr. Silviu G. Totelecan (cartea de muncă la Institut)
I. Stadiul lucrării de plan (2010):
La proiectul de cercetare VIII/2: AmbivalenŃe ale proceselor socio-culturale din „a
doua modernitate” românească.
• redactarea unui raport de cercetare de cca. 70 pagini (text şi bibliografie);
• susŃinerea a patru comunicări la manifestări ştiinŃifice internaŃionale (5
participări);
• susŃinerea a două comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale (5 participări);
• publicarea a trei studii;
• co-organizarea unui workshop internaŃional;
• organizarea a trei simpozioane naŃionale;
• co-organizarea a două mese rotunde.
II. CărŃi, studii şi articole ştiinŃifice
• Silviu G. Totelecan, România tranziŃiei într-o lume în mişcare, în vol. Studii şi
cercetări din domeniul ştiinŃelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2010, p. 227-232.
• Silviu G. Totelecan, CetăŃenii (naŃionalii) spaŃiului post-naŃional (UE), în vol.
Cunoaştere, interes şi responsabilitate (coord. Vasile Marian), Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2010, p. 163-170.
• Silviu G. Totelecan, Socio-spatial reconfigurations in a transformative
landscape, în „Anuarul Institutului de Istorie «George BariŃiu» din ClujNapoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 7-20.
III. Participări la reuniuni ştiinŃifice
A. Interne
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 3 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele Academice Clujene 2010”, cu comunicarea CetăŃenii (NaŃionalii)
spaŃiului post-naŃional (Unional).
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele Academice Clujene 2010”, participant la Masa rotundă
„Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de tranziŃie”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele Academice Clujene 2010”, participant la Simpozionul „Noile
coduri: aliniere formală a legislaŃiei naŃionale la legislaŃia europeană?”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala ClujNapoca, „Zilele Academice Clujene 2010”, participant la Masa rotundă
„Dereglementare internă versus suprareglementare comunitară”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutului de Istorie
„George BariŃiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, „Sesiunea ştiinŃifică
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anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea Neither
«under-» nor «counter-» but «contra-» development: Romania's roadblock to
sustainability.
B. InternaŃionale
• Silviu G. Totelecan, Mureş, 9-11 august, 2010, Rural'Est, „Rural’Seuca
International Workshop”, cu comunicarea RD’s Ambivalences: land vs. landscape
consumerisms.
• Silviu G. Totelecan, Vouneuil sur Vienne, FranŃa, 14-17 octombrie, 2010, Forum
Synergies & Celavar, „The 2nd European Rural Sustainability Gathering: Linking
Sustainable Practices throughout Europe”, cu comunicarea The triple „I” (insight,
item, identity) of development.
• Silviu G. Totelecan, Bled, Slovenia 12-14 noiembrie, 2010, Avalon & EU DG
Environment (Life+ Programme), „How can we green the EU Common
Agricultural Policy?”, cu comunicarea Romanian/Transylvanian rurality and its
ways towards (or against!) sustainable development
• Silviu G. Totelecan, Bled, Slovenia, 15-16 noiembrie, 2010, Avalon Foundation
(„a Dutch organisation supporting sustainable rural development, agrienvironment and organic farming in Central and Eastern Europe”), participant la
„Avalon Network Meeting 2010”.
• Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, 2010, Universitatea “BabeşBolyai” Cluj, Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială & Societatea
Sociologilor din România, „Remaking the Social. New Risks and Solidarities” –
Prima ConferinŃă InternaŃională a SSR, cu comunicarea Posticalities’ Flavors and
Spices: The post-communist Romania in the post-Lisbon frame.
Organizări
1. În cadrul manifestării Prima ConferinŃă InternaŃională a SocietăŃii
Sociologilor din România, „Remaking the Social. New Risks and Solidarities”,
Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, SSR & Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea
de Sociologie şi A. Socială
• Workshop-ul „Re-Localization of the Global: The Post-Nation-State Society”,
Cluj-Napoca, 4 decembrie (6 comunicări/ 10participanŃi).
2. În cadrul manifestării Sesiunea ştiinŃifică anuală a Institutului de Istorie
„George BariŃiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane
• SecŃiunea sociologie-antropologie-asistenŃă socială, Cluj-Napoca, 19-20
noiembrie (12 comunicări/ 14 participanŃi).
3. În cadrul manifestării Zilele Academice Clujene a Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române
• Simpozionul „Semantica realităŃii sociale”, Cluj-Napoca, 3 iunie (7
comunicări/participanŃi).
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• Simpozionul „Noile coduri: aliniere formală a legislaŃiei naŃionale la legislaŃia
europeană?”, Cluj-Napoca, 4 iunie (11 comunicări/ 13 participanŃi).
• Masa rotundă „Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de
tranziŃie” Cluj-Napoca, 4 iunie (11 participanŃi).
• Masa rotundă „Dereglementare internă versus suprareglementare comunitară”,
Cluj-Napoca, 4 iunie (10 participanŃi).
VI. Date privitoare la implicarea în granturi
• Silviu G. Totelecan, membru al Grupului Consultativ Regional al grantului
internaŃional „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating
Capacity of Rural Communities” (RuralJobs), proiect de cercetare finanŃat prin
Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare „New Sources of
Employment in Rural Areas”: KBBE-2007-1-4-13, 2008-2010.
VII. Alte activităŃi
• Membru în colegiul de redacŃie al „Anuarul Institutului de Istorie «George
BariŃiu» din Cluj-Napoca”.
• Membru în colegiul ştiinŃific al „Analele UniversităŃii din Oradea”, Fascicula
Sociologie-Filosofie-AsistenŃă Socială.
• Referent ştiinŃific al volumului „Studii şi cercetări din domeniul ştiinŃelor socioumane” vol. 19-20, editate de Departamentul de Cercetări Socio-Umane al
Institutului de Istorie „George BariŃiu”.
• Afiliere profesională: membru a „European Association of Social
Anthropologists” (EASA), „European Society for Rural Sociology” (ESRS), „The
International Association for Southeast European Anthropology” (InASEA),
„AsociaŃia Sociologilor din România” (ASR), „Societatea Sociologilor din
România” (SSR) şi „Societatea Română de Antropologie Culturală” (SACR).
• Coordonare profesional-managerială: Şef Compartimente Sociologie şi ŞtiinŃe
economice şi juridice; Preşedintele Comisiei pentru Elaborarea, Monitorizarea,
Coordonarea şi Îndrumarea Metodologică a „Programului de Dezvoltare a
Sistemului de Control Managerial” la Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române;
Membru în Consiliul ştiinŃific al Institutului de Istorie „George BariŃiu” din ClujNapoca al Academiei Române.
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II. SCURTĂ INFORMARE PRIVIND DEPARTAMENTUL DE
CERCETĂRI SOCIO-UMANE 2010

Departamentul de Cercetări Socio-Umane este structurat pe patru sectoare:
filosofie (4,5 norme), psihologie şi ştiinŃele educaŃiei (5,5 norme), sociologie (5
norme) şi drept – ştiinŃe economice (1,5 norme).
În anul 2010, cercetătorii departamentului şi-au desfăşurat activitatea ştiinŃifică
în patru programe, respective 12 proiecte de cercetare. În acest an au fost publicate 2
volume de autor, 4 volume colective, 3 volume editare manuscrise şi/reeditarea unor
lucrări, 2 traduceri şi 1 volum de instrumente. De asemenea au fost publicate 79 de
studii şi articole în volume colective şi reviste de specialitate. Cercetătorii
departamentului au susŃinut 54 comunicări la manifestări ştiinŃifice interne şi 24
comunicări la manifestări ştiinŃifice internaŃionale.
Datorită eforturilor întregului colectiv de cercetători, s-a reuşit editarea Seriei
Humanistica pe 2010 a Anuarului Institutului de Istorie „George BariŃiu” (449 p.) şi a
fost trimis spre publicare la Editura Academiei Române manuscrisul tomului pe anul
2011. Au fost publicate volumele 19 - 20 din seria „Studii şi cercetări din domeniul
ştiinŃelor socio-umane” (267 p.; 278 p.)
Cea mai importantă realizare a Departamentului de Cercetări Socio-Umane în
anul 2010 este lucrarea Introducere în economie bănească şi de credit, autor Vasile
Marian, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 250 p.
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III. PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DE CERCETARE PE 2011

PROGRAMUL DE CERCETARE VII
a) Denumirea: FACTORI PSIHO-SOCIALI IMPLICAłI ÎN DEZVOLTAREA
MORALĂ ŞI ESTETICĂ A PERSONALITĂłII, ÎN CONDIłIILE SOCIETĂłII
ROMÂNEŞTI ACTUALE.
b) Coord. : CS I dr. Monica Albu
c) Stadiul actual al cunoştinŃelor în domeniul respectiv.
Sunt multe voci din rândurile intelectualilor, politicienilor sau reprezentanŃilor
grupurilor civice care clamează falimentul moral şi estetic al societăŃii în care trăim.
Cu toate acestea, există extrem de puŃine studii ştiinŃifice care să certifice o astfel de
afirmaŃie, care să analizeze posibilele cauze ale unei asemenea situaŃii sau care să
propună căi de ieşire din ea. Programul de faŃă urmăreşte să înfăptuiască un astfel de
demers, să abordeze problematica dezvoltării morale şi estetice a persoanelor din
generaŃia tânără, în contextul mutaŃiilor semnificative care au survenit în societatea
românească: înlăturarea vechiului regim politic, economic şi administrativ,
instaurarea unui nou sistem de tip democratic, aderarea la structurile socio-economice
şi culturale europene, informatizarea şi globalizarea ş.a.
Deşi a suferit variaŃii în timp, interesul pentru problematica dezvoltării morale
a fiinŃei umane a rămas mereu prezent în preocupările cercetătorilor. Primele studii de
referinŃă asupra acestei probleme au fost realizate de J. Piaget şi colaboratorii săi
(1957), care au identificat trei stadii ale dezvoltării morale: a) perioada premorală
(până la 5 ani, când lipseşte conştientizarea şi respectarea normelor sociale), b)
moralitatea heteronomă (când regulile impuse de o autoritate sunt văzute ca fiind
inviolabile) şi c) moralitatea autonomă (când normele sociale sunt înŃelese ca
acorduri care pot fi schimbate prin negociere).
Teoria piagetiană a fost revizuită şi extinsă de L. Kohlberg (1981). În viziunea
acestui autor, factorul determinant în dezvoltarea morală ar fi experienŃa în rezolvarea
unor dileme morale. El a identificat mai multe stadii ale dezvoltării morale, grupate
pe trei niveluri: a) acela al moralităŃii preconvenŃionale (în care judecata morală se
bazează pe consecinŃele anticipate ale unui act), care cuprinde două stadii: educarea
prin pedeapsă şi supunere şi, al doilea, orientarea instrumental- relativistă
(hedonismul naiv), b) nivelul convenŃional (când judecata morală vizează respectarea,
vs. nerespectarea regulilor sociale), care cuprinde stadiile concordanŃei interpersonale
şi al orientării spre „lege şi ordine” şi c) stadiul post-convenŃional (când judecăŃile
morale se bazează pe ideea de contract social sau principii etice), cuprinzând
orientarea spre contractul social şi moralitatea bazată pe principii etice universale.
Dintre autorii care au avut contribuŃii ulterioare la clarificarea diverselor
aspecte ale dezvoltării morale menŃionăm câŃiva. Astfel, M. L. Hoffman (1970, 2000)
s-a concentrat pe rolul factorilor care Ńin de stilul de educaŃie parentală, de afectivitate
(mai ales de empatie) şi de aspectele evoluŃioniste. N. Eisenberg (1979, 2002) a
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studiat mai mult aspectele comportamentale, mai ales cele legate de relaŃionările
sociale şi emoŃiile morale (vină, ruşine etc). J. Haidt (2002) a încercat elaborarea unui
model de sinteză, în care un rol important revine factorilor neuropsihici. Acest model
nu a fost încă validat empiric, incluzând aspecte care se află în discuŃie.
În pofida acestor eforturi, lipseşte deocamdată o teorie comprehensivă a
dezvoltării morale, care să fie validată empiric şi care să integreze organic toŃi factorii
relevanŃi. Cunoaşterea acestor factori şi a relaŃiilor dintre ei va contribui la
îmbunătăŃirea acelor practici şi politici educaŃionale, la nivelul şcolii sau al familiei,
care vizează formarea profilului moral al copilului, elevului sau studentului. Este unul
dintre obiectivele asumate prin cercetarea de faŃă.
Cât priveşte problema dezvoltării estetice a tinerei generaŃii, a susŃinerii
acesteia prin mijloace educative specifice, facem precizarea că, în prezent, atenŃia în
art-terapie nu este îndreptată spre produsul artistic obŃinut şi nici spre dobîndirea unor
deprinderi de tehnici artistice, ci mai degrabă spre emoŃii artistice, care alături de cele
cognitive şi morale pot contribui la restabilirea echilibrului psihic al unei persoane Ca
strategie de personalizare, art-terapia permite individului, după autori cum sunt J.
Rodriguez şi G. Troll (2001) o modalitate originală de-a găsi el însuşi calea de
înfruntare şi depăşire a situaŃiilor dificile.ProducŃiile artistice se constitue în mijloace
de comunicare, de exprimare a trăirilor afective.
Mai mulŃi autori precum R. Bader, P. Baukus, A. Mayer Brennensthul (1999),
J.P. Klein (1997), A. Boyer- Labrouche (2000) şi K.H. Menzen (2001), consideră
activitatea de creaŃie vizual-plastică în terapie ca avand diferite valori: expresive (în
funcŃie de temperamentul subiectului), proiective (în funcŃie de personalitatea în
ansamblu a subiectului), narative (legate de selectarea temelor şi particularităŃile de
figurare a subiectelor alese ) şi asociative sau mixte. În toate situaŃiile se urmăreşte
efectul relaŃional şi emoŃia estetică.
Art-terapia la noi în Ńară începe să câştige teren, dar lipsesc încă lucrările
ştiinŃifice reprezentative pe această problemă.
d ) Scopul programului
Elaborarea şi/sau adaptarea pentru populaŃia româneasca a unor strategii,
metode şi instrumente de lucru, care să permită evaluarea ştiinŃifică a nivelului de
dezvoltare morală şi estetică, inclusiv a setului de valori specifice acestor domenii şi
care să reprezinte un suport pentru elaborarea de programe de intervenŃie cu caracter
instructiv şi terapeutic.
• Elaborarea şi/sau adaptarea pentru populaŃia românească a unor strategii,
metode şi instrumente de lucru, care să permită evaluarea ştiinŃifică a
nivelului de dezvoltare morală, inclusiv a setului de valori morale
asimilate de persoane fizice şi grupuri sociale.
• Explorarea nivelului dezvoltării morale, a atitudinilor şi valorilor morale
pe eşantioane de subiecŃi la diferite vârste şi din diverse medii socioculturale şi educaŃionale.
• Concomitent, vor fi identificaŃi factorii psiho-sociali cu impact
semnificativ (stimulativi vs. inhibitivi) asupra dezvoltării morale în
diferitele sale etape (cu accent pe contribuŃia cogniŃiei, a afectivităŃii şi
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e)
•
•
•
f)
•
•
•
•
•
•
g)
h)

rolul unor trăsături de personalitate) şi relevanŃa lor pentru politicile
educaŃionale.
• elaborarea şi aplicarea experimentală a unui set de tehnici psihologice
vizând stimularea psihosocială a dezvoltării creaŃiei vizual-plastice la
tineri prin eficientizarea art-terapiei atât ca modalitate de impulsionare
creativă, cât şi ca tehnică de dezamorsare prin efectul provocator şi
catalizator al procesului terapeutic.
Rezultate scontate:
Studii şi articole elaborate pe baza rezultatelor obŃinute în cercetare;
Elaborarea şi/sau adaptarea unor chestionare şi teste pentru investigarea
diverselor aspecte ale dezvoltării morale şi estetice;
Introducerea în circuitul ştiinŃific a unor date şi interpretări noi, vizând
interferarea domeniului psihologic cu cel artistic în decodificarea şi susŃinerea
psihoterapeutică a personalităŃii.
Modul de valorificare a rezultatelor cercetării (în anul 2008):
Studii şi articole publicate în volume colective şi reviste de specialitate;
Comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale;
Completarea bazei de date cu informaŃii despre raŃionamentul moral;
Expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.
Cursuri şi seminarii pe tema art-terapiei.
Colaborare artistică naŃională şi internaŃională etc.
Durata: 5 ani (2008-2012).
Proiecte de cercetare propuse în acest program:
- Proiect de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaŃi în
dezvoltarea morală a personalităŃii, în condiŃiile societăŃi româneşti
actuale.
- Proiect de cercetare VII/2: Stimularea psihosocială a dezvoltări
creaŃiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.
Coord. , CS I dr. Monica Albu
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PROIECT DE CERCETARE VII/1
a) Denumire: Factori psiho-sociali implicaŃi în dezvoltarea morală a
personalităŃii, în condiŃile societăŃii româneşti actuale.
b) Colectivul de cercetare: CS III Marius Florea (coord. ), CS I Monica Albu, CS
III Lucia Faiciuc, CS III Elena Geangu, AC Carina Herbei.
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor în domeniul respectiv:
Temă de larg interes ştiinŃific şi practic-acŃional, dezvoltarea şi
manifestarea morală a persoanei a reŃinut atenŃia specialiştilor – şi nu numai –
din cele mai vechi timpuri. O întâlnim ca obiect de cugetare la filosofii
AntichităŃii, enciclopediştii Renaşterii şi la moraliştii secolelor XIX-XX. J.
Piaget (1957) considera dezvoltarea morală ca principala formă de adaptare a
copilului la cerinŃele mediului socio-cultural. S. Freud (1965) abordează acelaşi
proces ca o schimbare treptată a principiului plăcerii cu cel al realităŃii. H. J.
Eysenck (1960) consideră „construcŃia morală” ca rezultat al învăŃării
normelor, dar şi ca îngrijorare sau chiar frică legată de încălcarea lor. L.
Kohlberg (1981) înŃelege dezvoltarea morală ca trecere de la starea de frică şi
supunere a copilului la acceptarea şi promovarea principiilor etice universale,
de către adult. Noi percepem dezvoltarea morală atât ca fenomen de asimilare a
valorilor, a celor morale, în primul rând, cât şi ca proces de formare, de
structurare şi manifestare a unui set de atitudini, priceperi, deprinderi şi
obişnuinŃe comportamentale, dezirabile din punct de vedere al orientării
umaniste specifice societăŃii româneşti actuale.
În literatura de specialitate, ca factori psiho-sociali cu impact
semnificativ asupra dezvoltării morale a persoanei sunt menŃionaŃi: natura
imprinting-ului şi relaŃile de ataşament, mai ales în fazele timpurii ale evoluŃiei
individuale, capacităŃile intelective, ca mijloace utilizate în procesul de
cunoştere şi asimilare a valorilor şi normelor morale, capacităŃile de
comunicare (verbale, nonverbale şi empatice), atmosfera din familie, nivelul de
dezvoltare a autonomiei personale, natura şi circularitatea influenŃelor în
grupurile de apartenenŃă („peer groups”) şi în mass-media accesată. Ponderea
şi modul de interacŃionare ale acestor factori în condiŃiile societăŃii româneşti
actuale rămân încă insuficient clarificate. Lipsesc, totodată, instrumentele
valide necesare pentru evaluarea dezvoltării morale a personalităŃii.
Ca urmare, în ultimii ani, se înregistrează un reviriment al atenŃiei
acordate studiului dezvoltării morale. El se datorează în bună măsură creşterii
preocupării pentru rezolvarea unor probleme sociale care s-au acutizat în
contextul modificărilor apărute în societatea contemporană: violenŃa, corupŃia,
terorismul, consumul şi traficul de droguri, traficul de persoane, răspândirea
bolilor cu transmisie sexuală, evaziunea fiscală, polarizarea societăŃii din punct
de vedere economic, stabilirea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului,
poluarea şi deteriorarea mediului înconjurător, gestionarea multietnicităŃii,
găsirea unui răspuns pentru provocările impuse de avansul tehnologic, mai ales
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cele privind bioetica (clonarea, eutanasia) etc. Astfel de probleme sunt în
strânsă legătură cu nivelul dezvoltării morale a indivizilor unei societăŃi. În
plus, o societate informatizată, una cu un nivel crescut al mijloacelor de
comunicare şi al mobilităŃii, oferă un alt cadru informaŃional şi relaŃional
pentru dezvoltarea cognitivă şi afectivă a individului, cu posibile repercusiuni
asupra dezvoltării sale morale.
Ca rezultate ale unor cercetări anterioare ale colectivului nostru de
cercetare, tangente cu tema proiectului de faŃă, menŃionăm: realizarea profilului
etico-moral al adolescentului, programe de consiliere şcolară şi vocaŃională,
strategii şi metode de identificare şi asistenŃă psihopedagogică a copiilor şi
tinerilor superior dotaŃi, respectiv a celor cu comportament deviant, analiza
gradului de autonomie vs. heteronomie la vârsta adolescenŃei, adaptarea şi
etalonarea de chestionare de personalitate, elaborarea unor chestionare de
atitudini şi aptitudini ş.a.
e) ExperienŃa anterioară:
Colectivul de cercetare e format din cercetători care s-au ocupat anterior
de teme conexe problematicii dezvoltării morale: agresivitatea şi delincvenŃa,
empatia şi comportamentul prosocial, cogniŃia socială, stilurile de raŃionament
şi argumentare, autonomia personală, stilurile de educare parentală etc. precum
şi din specialişti în elaborarea instrumentelor psihometrice şi a unor probe
psihologice administrate pe calculator.
f) Scopul proiectului:
• Elaborarea şi/sau adaptarea pentru populaŃia românească a unor strategii,
metode şi instrumente de lucru, care să permită evaluarea ştiinŃifică a
nivelului de dezvoltare morală, inclusiv a setului de valori morale
asimilate de persoane fizice şi grupuri sociale.
• Explorarea nivelului dezvoltării morale, a atitudinilor şi valorilor morale
pe eşantioane de subiecŃi la diferite vârste şi din diverse medii socioculturale şi educaŃionale.
• Concomitent, vor fi identificaŃi factorii psiho-sociali cu impact
semnificativ (stimulativi vs. inhibitivi) asupra dezvoltării morale în
diferitele sale etape (cu accent pe contribuŃia cogniŃiei, a afectivităŃii şi
rolul unor trăsături de personalitate) şi relevanŃa lor pentru politicile
educaŃionale.
Ca obiective subordonate scopului şi care urmează a fi realizate în anul 2011:
• Continuarea documentării bibliografice
• Aplicarea unor teste şi chestionare referitoare la: atitudini şi opŃiuni
valorice, atitudini şi valori morale la elevii şi studenŃii cu comportament
deviant, mediul de provenienŃă (rural vs. urban), naŃionalitate/etnie,
apartenenŃă religiosă, judecata morală şi raŃionamentul moral etc.
• Realizarea unui studiu empiric care să analizeze impactul/influenŃa
violenŃei mass-media şi/sau internetului asupra adolescenŃilor din
România.
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• Identificarea şi analiza comparativă adolescenŃi vs. adulŃi a atitudinilor şi
valorilor faŃă de familie, şcoală şi educaŃie, muncă, lege, grupul de
prieteni, respectiv societate în general.
• Realizarea unei cercetări pe tema Reprezentarea socială a omului moral
în România contemporană.
• Scrierea unui studiu de sinteză cu privire la reprezentarea socială a omului
moral.
• PerfecŃionarea instrumentului de evaluare a judecăŃii morale elaborat în
anii anteriori pornind de la “Chestionarului reflecŃiei sociale” (Basinger şi
Fuller, 1992).
• Elaborarea unui studiu empiric privind rolul contextului în decizia morală.
• Explorarea legăturii dintre structura motivaŃională a personalităŃii şi
comportamentul moral.
• Analiza datelor rezultate din aplicarea pe eşantioane reprezentative
(aproximativ 300 subiecŃi) şi contexte diferite a instrumentelor de lucru
elaborate şi/sau adaptate de către membrii colectivului de cercetare.
g) Materiale şi medode de lucru:
• Organizarea cercetării.
• Consultarea unor lucrări şi studii de specialitate.
• Elaborarea sau adaptarea şi aplicarea experimentală a unor teste,
chestionare şi fişe de observare.
• Studii de caz şi analize comparative.
• ObservaŃii pe teren.
• Constituirea unei baze de date documentare.
h) Rezultate scontate:
• Studii şi articole referitoare la rezultatele obŃinute în cercetare în anul 2011
(8 titluri, aproximativ 100 pagini).
• Chestionare şi teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltări
morale.
• Fişe de observare.
i) Valorificarea rezultatelor (în anul 2011):
• Studii şi articole publicate în volume colective şi reviste de specialitate ( 8
titluri, aproximativ 100 pagini).
• Comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi, eventual, internaŃionale (89 titluri).
• Completarea bazei documentare cu date rezultate din aplicarea experimentală
a instrumentelor de lucru folosite.
• Diseminarea informaŃiilor relevante pentru diverşi utilizatori (şcoală, părinŃi,
elevi, manageri de resurse umane etc.).
• Elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 80 de
pagini).
• Expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.
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j) Colaboratori în Ńară: profesori, psihologi şi pedagogi din unităŃile şcolare
clujene şi alte localităŃi.
k) Colaboratori în străinătate: Nu.
l) Bugetul solicitat pentru 2011:
• Salarii pentru un post CS I, trei posturi CS III şi un post AC.
• Cheltuieli de deplasare la unităŃile şcolare din zonă şi la manifestări
ştiinŃifice interne.
• Cheltuieli materiale şi servicii.
• Cheltuieli de regie şi investiŃii.
• Cheltuieli neprevăzute.
m) Alte subvenŃii de cercetare:
• Încercare de a obŃine granturi.

Coord. proiect,
CS III Marius Florea
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PROIECT DE CERCETARE VII/2
a) Denumirea proiectului: Stimularea psihosocială a dezvoltări creaŃiei vizualplastice la tineri prin art-terapie.
Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Marioara Petcu (coord. , ½ normă), C.S. III dr.
Corina Benea, Prof. Univ. Dr. Ioan Sbârciu, Prof. Univ. Dr. Alexandru
Alămoreanu, Prof. Univ. Dr. Radu Solovăstru, Conf. Univ. Dr. Radu Pulbere,
Conf. Univ. Dr. Radu Moraru, Conf. Univ. Dr. Ioana Antoniu (colaboratori
neremuneraŃi).
b) Termen de realizare: 31 decembrie 2011
c) Stadiul actual al cunoştinŃelor în domeniu:
EducaŃia vizual-plastică îşi aduce un aport deosebit în dezvoltarea
estetică a tinerilor prin lărgirea capacităŃii de expresie şi de comunicare a
acestora.
Pe fundalul tendinŃelor actuale de abordare complexă a secvenŃelor de
viaŃă, unde procesul de creaŃie vizual-plastică ocupă un loc important în
dezvoltarea estetică a tinerilor, art-terapia se impune ca o modalitate
psihoterapeutică specifică pusă la dispoziŃia persoanei pentru a se cunoaşte pe
sine, pentru a face faŃă dificultăŃilor şi situaŃiilor limită din viaŃă, pentru a
surmonta aceste dificultăŃi.
Art-terapia ca modalitate psihoterapeutică mediată prin producŃii vizualplastice, face saltul de la cercetarea picturii bolnavilor psihici, publicată de A.
Tardieu, ca o modalitate de studiere medico-legală a nebuniei, la expresia
nebuniei a lui Hans Prinzhorn, până la descoperirea valenŃelor psihoterapeutice. Aceste valenŃe sunt evidenŃiate prin obiectivarea activităŃii
imaginative în produse şi prin utilizarea creativităŃii ca revelator al vieŃii
psihice a subiecŃilor, cu trăirea semnificaŃiilor produselor creative.
Art-terapia la noi în Ńară începe să câştige teren, dar lipsesc încă lucrările
ştiinŃifice reprezentative pe această problemă.
d) Scopul proiectului: este elaborarea şi aplicarea experimentală a unui set de
tehnici psihologice vizând stimularea psihosocială a dezvoltării creaŃiei vizualplastice la tineri prin eficientizarea art-terapiei atât ca modalitate de
impulsionare creativă, cât şi ca tehnică de dezamorsare prin efectul provocator
şi catalizator al procesului terapeutic.
Ca obiective subordonate scopului:
Realizarea unei psihoterapii prin artă, sprijinindu-ne pe dimensiunile
psihologice cognitiv-afective şi pe producŃiile vizual-plastice, cu scopul
exprimării creatoare a individului; Efectuarea unor demersuri psihoterapeutice, cu scopul conectării persoanei la sine însăşi, prin utilizarea artei ca
instrument constructor; Dezvoltarea prin intermediul art-terapiei a capacităŃilor
de dezvoltare afectiv-imaginativă, de prezentare de ample amprente
individuale, cât şi ca modalitate activatoare de dezamorsare şi incitare a
sensibilităŃii şi expresivităŃii plastice.
e) Materiale şi metode de lucru:
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f)

g)

h)
i)
j)
k)

Continuarea documentării teoretico-metodologice vizând problematica în
discuŃie; Investigarea cu teste proiective pe un lot de subiecŃi reprezentativ în
vederea completării cercetării pentru problematica în discuŃie; Analiza
calitativă a acestor rezultate; Alcătuirea de portofolii cu proiecte
compoziŃionale ce vizează expresivitatea artistică.
Rezultate scontate:
Introducerea în circuitul ştiinŃific a unor date şi interpretări ştiinŃifice noi,
vizând interferarea domeniului psihologic cu cel artistic în decodificarea şi
susŃinerea psihoterapeutică a personalităŃii; Elaborarea unui studiu pe baza
datelor referenŃiale(cca. 10 pg. text procesat pe calculator); Realizarea de
proiecte compoziŃionale ca mijloace de reflectare a expresivităŃii creative din
domeniul plastic.
Valorificarea rezultatelor:
Publicarea unui studiu de specialitate; Participarea la sesiuni ştiinŃifice,
mese rotunde şi expoziŃii de artă; SusŃinerea unui curs şi a unui seminar cu
aspecte referitoare la problematica art-terapiei şi a dezvoltării personalităŃii
creative; Colaborare artistică naŃională şi internaŃională.
Colaborări în Ńară:
Universitatea de Arte Decorative şi Design din Cluj-Napoca;
Facultatea de Drept „D. Cantemir” Cluj-Napoca.
Colaborări în străinătate:
Comitetul Ligii Europene a Institutelor de ÎnvăŃământ Artistic (ELIA)
Amsterdam.
Buget solicitat pe 2010:
• Un salariu pentru C.S. I dr. ½ normă.
Alte subvenŃii: nu
Coord. : CS I dr. Petcu Marioara (1/2 normă)
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PROGRAMUL DE CERCETARE VIII
a) Denumirea: PIEłELE CA REłELE: CATEGORII, MECANISME DE
CONSTITUIRE ŞI FUNCłIONARE
b) Coord. : CS II dr. Silviu G. Totelecan.
c) Stadiul actual al cunoştinŃelor în domeniul respectiv: NoŃiunea de piaŃă face parte
din numeroase dublete conceptuale de tipul: piaŃă reală, piaŃă simbolică, piaŃă de
capital, piaŃă valutară, piaŃă de valori mobiliare, piaŃă globală, piaŃă a cumpărătorului,
piaŃă a vânzătorului, piaŃă gri, piaŃă îngustă, piaŃă paralelă, piaŃă primară, piaŃă
secundară, euro-piaŃă, piaŃă imobiliară, piaŃă internă, piaŃă externă etc. Economia,
sociologia, dreptul şi alte discipline ştiinŃifice abordează în manieră proprie diferitele
nuanŃe pe care le capătă acest concept prin asociere cu altele, emergente din realităŃile
particulare a unor economii de piaŃă care cel puŃin în fundal sunt caracterizate de:
pluralismul formelor de proprietate; structură tehnico-economică modernă şi
descentralizată; preŃuri care se formează prin libera negociere; sistem financiarbancar ramificat; stat având rolul de a veghea la respectarea regulilor etc. Procesul de
transformare prin care trec economiile naŃionale şi economia mondială în ansamblul
ei arată că nu doar economiile post-comuniste se află în prezent în plin proces de
tranziŃie, ci şi cele avansate, nevoite să lupte cu actuala criză financiar-economică.
d) Scopul programului: Surprinderea modalităŃilor de funcŃionare a pieŃelor în
diversele lor ipostaze. Analiza contextelor internaŃionale şi/sau globale care aduc noi
reglementări de „bună funcŃionare” a pieŃelor (cum ar fi seturile de reguli globale
pentru pieŃele financiare, menite a împiedica operaŃiile speculative) ce afectează
însăşi temeiurile economiei de piaŃă. Nu în ultimul rând vor fi abordate pieŃele ca
reŃele sociale (construcŃii emergente din relaŃiile sociale generate de procesele de
schimb) şi/sau spaŃiu de coagulare a percepŃiilor şi comportamentelor participanŃilor
(individuali, instituŃionali, corporatişti) la diversele tipuri de tranzacŃii (de la cele
financiare până la cele legate de bunurile simbolice), generatoare de noi ordini
macro-sociale.
e) Rezultate scontate: Cunoaşterea principalelor mutaŃii economico-financiare, socioculturale şi juridico-politice survenite în lume în contextul accentuării crizelor
globale; relevarea mecanismelor de constituire şi funcŃionare a diverselor tipuri de
pieŃe; analiza limitelor şi limitărilor cu care acestea se confruntă în vederea
determinării unor modalităŃi de eficientizare a comportamentele de piaŃă.
f) Modul de valorificare: 1) elaborarea de volume colective, care vor fi publicate la
finele programului; 2) publicarea de studii şi articole în reviste/volume de specialitate
şi de cultură; 3) susŃinerea de comunicări ştiinŃifice la manifestări interne şi
internaŃionale; 4) organizarea de mese rotunde pe problematica proiectului; 5) alte
intervenŃii în spaŃiul public.
g) Durata: 7 ani (ian. 2009 – dec. 2015).
h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:
Proiectul de cercetare VIII/1: Politica reŃelelor sociale şi epistemologia pieŃii
(2011–2015).
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Proiectul de cercetare VIII/2: Produsul intern, extern şi reunit al unei
comunităŃi locale în context global (2011).
Proiectul de cercetare VIII/3: Târgul rural transilvănean la confluenŃa între
tradiŃional şi modern (2011–2012).
Proiectul de cercetare VIII/4: Reconfigurarea pieŃelor maritale în contextual
crizei socio-economice actuale (2011–2012).
Proiectul de cercetare VIII/5: Aspecte juridice privind relaŃiile de muncă în
sectorul bugetar, în contextul crizei economice din România (2011).
Proiectul de cercetare VIII/6: Bunăstarea subiectivă între societal şi
individual (2011–2012).
Proiectul de cercetare VIII/7: De la divizarea subiectului la transferul intersubiectiv. PieŃele simbolice.
Coord. , CS II dr. Silviu G. Totelecan
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PROIECT DE CERCETARE VIII/1
a) Denumirea: Politica reŃelelor sociale şi epistemologia pieŃii.
b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord. ), CS III drd. Adrian
T. Sîrbu.
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2015.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: producŃia de idei a cercetătorilor implicaŃi în
proiect a cuprins mai multe lucrări publicate şi comunicări ştiinŃifice la manifestări
interne şi internaŃionale. Dintre acestea menŃionăm (selectiv): 2010, „Posticalities’
Flavors and Spices: The post-communist Romania in the post-Lisbon frame”,
„CetăŃenii (naŃionalii) spaŃiului post-naŃional (UE)”, „Istoria recenta qua «cutie
neagră». Despre genealogie ca strategie de descifrare”; 2009, „Genealogies of Postcommunism”, „Stat-naŃiune versus societate trans-naŃională. AmbivalenŃe româneşti
post-aderare”, „Critica tranziŃiei ca ideologie şi figurile ei”; 2008, „The New
Capitalist Culture and the Transformation of Identity”; 2007, „Trading the Local.
Networks Colliding and Coalition”; 2006, „From communities to communes. The
counter-network effect of the post-communism”, Pe lângă valorificarea experienŃei
anilor anteriori de cercetare (teoretică/metodologică/empirică) a membrilor echipei,
structura sa permite, deopotrivă, abordarea focalizată şi trans-disciplinară a dialecticii
piaŃă-reŃea la confluenŃa dintre social-economic-politic.
e) Scopul proiectului: „PiaŃa” în înŃelesul său categorial, cu precădere aşa cum e
văzută prin lentila/aparatul conceptual şi perspectivele epistemice construite de
ştiinŃele economice, tinde să fie absolutizată şi considerată o realitate în sine. Pe de
altă parte, noŃiunea de „reŃea socială”, care la prima vedere, în contemporaneitate, sar subordona logic celei de piaŃă, exprimă şi o serie de determinaŃii conceptuale şi
epistemice în care se poate recunoaşte vechea chestiune a „legăturii sociale”, prin
excelenŃă obiect al antropologiei şi sociologiei. Cercetătorii implicaŃi în acest proiect
urmăresc realizarea unei genealogii a conceptului de piaŃă, pornind de la ipoteza unor
experienŃe macro-societale distincte la nivel european. Una, de sorginte occidentală,
în care piaŃa – o realitate socio-ecomică deja istorică – creează ea însăşi reŃelele
sociale şi o alta, de factură est-europeană, în care (inclusiv datorită comunismului
care suprimase piaŃa liberă într-o negare a ei) pieŃele nou create vin să formalizeze
reŃelele sociale existente. Acest raport între piaŃă şi reŃelele sociale, exprimat aici sub
forma întrebării despre cine pe cine formalizează: piaŃa reŃelele sau invers, întretaie,
la rândul lui, o serie de demarcaŃii şi modelări de tip Vest-Est, Nord-Sud, centruperiferie, (fostă) metropolă – (fostă) colonie etc., care dau seamă de modalităŃile în
care localitatea se construieşte global iar globalul nu funcŃionează decât local.
Dialectica piaŃă-reŃea problematizează de fapt percepŃiile şi comportamentele
actorilor sociali (individuali, instituŃionali, corporatişti) la diversele tipuri de
tranzacŃii (de la cele financiare până la cele legate de bunurile simbolice), generatoare
de noi ordini macro-sociale (ale celei de a doua modernităŃi sau cea a riscului – U.
Beck, lichidă – Z. Bauman, reflexivă – A. Giddens ş.a.m.d.). Ea ridică astfel,
inevitabil, chestiunea politicului sub aspectul auto-reglării, respectiv al gestiunii
pieŃelor, care nu poate face sens deplin dacă nu se ia în calcul şi această a treia
dimensiune a imbricării dintre economic şi sociologic.
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f) Material şi metode de lucru: construcŃia obiectului cercetării (delimitare, concepte
operaŃionale); analiză şi reconstrucŃie istorico-sistematică a unor ansambluri
conceptuale; interpretare de documente culturale şi surse secundare; seminarii
interdisciplinare de lucru în interiorul colectivului.
g) Rezultate scontate în 2011: 1) elaborarea unui raport de cercetare de 130 de pagini,
text şi bibliografie (Silviu G. Totelecan – 70 pagini, Adrian T. Sîrbu – 60 pagini); 2)
organizarea şi participarea la manifestări ştiinŃifice interne şi internaŃionale; 3)
elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinŃifice; 4) sistematizarea
materialului documentar, editarea şi predarea spre publicare a unui volum la finele
proiectului, în 2015.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011:
1) elaborarea a 4 studii în vederea publicării;
2) susŃinerea a 4 comunicări la manifestări ştiinŃifice interne şi internaŃionale;
3) organizarea unui panel de comunicări ştiinŃifice pe tema proiectului în
cadrul „Sesiunii ştiinŃifice anuale a D.C.S.U.”.
i) Colaborări în Ńară: nu.
j) Colaborări în străinătate: nu.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
- un salariu pentru CS II;
- un salariu pentru CS III;
- consumabile;
- cheltuieli de deplasare în Ńară şi străinătate;
- fonduri pentru achiziŃii de reviste şi cărŃi.
l) Alte subvenŃii de cercetare:
- reportofoane digitale;
- PC portabil;
- dotări multimedia pentru conferinŃe.

Coord. , CS II dr. Silviu G. Totelecan
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PROIECTUL DE CERCETARE VIII/2
a) Denumirea: Produsul intern, extern şi reunit al unei comunităŃi locale în context
global.
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2011.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: Omul a devenit şi este ceea ce este prin rezultatele
utile ale acŃiunilor sale, iar cantitatea şi calitatea acestor rezultate sunt o măsură a
dezvoltării lui individuale şi sociale. În loc de rezultate, în înŃelesul curent al acestui
termen, multă lume foloseşte noŃiunea de produs(e), în care găsim inclusă, atunci
când este vorba de servicii, cauza lui/lor, numită, în mod frecvent, producŃie. La
insuficienta claritate a limbajului în domeniu se adaugă ambiguităŃi de calcul
economic al unui indicator sau altul de produs al unei comunităŃi teritoriale. În sfârşit,
din punct de vedere economic, constatăm un recurs aproape exclusiv la indicatorul
PIB [produs(ul) intern brut], respectiv o penurie de indicatori derivaŃi din conceptul
general de produs al unei comunităŃi umane, necesari pentru fundamentarea de
politici de creştere şi dezvoltare economică la orice nivel teritorial.
e) Scopul proiectului: Mai buna cunoaştere a conceptului de produs al unei
comunităŃi umane, derivarea din acest concept a noŃiunilor de produs intern (net, brut
şi global), extern (net, brut şi global) şi reunit (net, brut şi global) al unei comunităŃi
teritoriale şi alcătuirea, pe această bază, unui sistem integrat de indicatori capabil să
caracterizeze avuŃia cetăŃenilor la nivel de sat, comună, oraş, judeŃ, regiune, Ńară,
comunitate de state, continent etc.
f) Material şi metode de lucru: cercetare bibliografică; reconstrucŃie a unor
ansambluri conceptuale; analiză de documente şi publicaŃii media.
g) Rezultate scontate în 2011: a) sistematizarea rezultatelor într-un raport de
cercetare (cca. 40 de pagini) care se va axa pe analiza unor elemente precum:
economie domestică şi economie de piaŃă; economie reală şi economie financiară;
economie monetară şi economie de credit; produs; produs intern (net, brut şi global);
produs extern (net, brut şi global); produsul reunit al cetăŃenilor dintr-un teritoriu; b)
organizarea de şi participarea la manifestări ştiinŃifice; c) elaborare de studii/articole
şi prezentare de comunicări ştiinŃifice.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011:
1) elaborarea unui studiu în vederea publicării;
2) elaborarea şi susŃinerea a 2 comunicări la reuniuni ştiinŃifice.
i) Colaborări în Ńară: nu.
j) Colaborări în străinătate: nu.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
– un salariu pentru CS I, jumătate de normă.
– costul unor consumabile şi achiziŃii de carte.
l) Alte subvenŃii de cercetare: nu.
CS I dr. Vasile Marian
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PROIECTUL DE CERCETARE VIII/3
a) Denumirea: Târgul rural transilvănean la confluenŃa între tradiŃional şi modern.
b) Colectivul de cercetare: CS dr. FlorenŃa Lozinsky.
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: cercetătorul valorifică experienŃa anilor anteriori
de cercetare în domeniu, precum şi rezultatele anchetelor de teren desfăşurate în
cadrul proiectelor anterioare. ExperienŃa teoretică şi empirică a fost materializată de
către cercetător în comunicări ştiinŃifice prezentate la manifestări naŃionale, respectiv
în studii publicate în reviste de profil. Exemplificăm activitatea desfăşurată prin
câteva studii publicate în volume colective sau reviste de specialitate: O perspectivă
asupra dezvoltării rurale. Două studii de caz, Schimbări şi tendinŃe în satul românesc
contemporan, ConfiguraŃii mentalitare în două comunităŃi din Câmpia Transilvaniei,
„Gospodărie” şi „gospodărire”. TranziŃii ale satului românesc, Turismul rural un
factor de dezvoltare comunitară.
e) Scopul proiectului: Satul românesc contemporan este un spaŃiu al schimbării, al
căutării şi experimentării diferitelor modele de viaŃă, în care sociologii descoperă cât
de ofertant este acesta din punct de vedere al investigării realităŃilor sociale. O astfel
de realitate este târgul rural care de-a lungul timpului a avut sau a dobândit alte
înŃelesuri. Ne propunem să surprindem modalităŃile de funcŃionare a târgurilor ca
pieŃe în diversele lor ipostaze, de la târgul tradiŃional la variantele lui contemporane.
Ne interesează cum arată târgul în plină mişcare, transformare generată de regulile
economiei de piaŃă care guvernează astăzi societatea. Astfel, în târgurile actuale
distingem o componentă tradiŃională dată de obiectele de artizanat comercializate,
precum şi o componentă modernă pe care o atribuim diferitelor produse de
provenienŃă „made în China”. Târgul ca şi piaŃă prezintă mai multe dimensiuni
temporale şi spaŃiale, pe de-o parte este locul în care se vând şi se cumpără produse
(piaŃă de bunuri), iar pe de altă parte are rol de întruniri de oameni (piaŃă de
socializare). Cercetarea noastră vizează zona Transilvaniei, cu precădere târgurile
consacrate care au o istorie proprie, cum ar fi târgul de la Huedin, Negreni etc. În
cadrul acestui proiect de cercetare ne propunem: 1) cunoaşterea vechilor realităŃi din
târgurile de altă dată – o istorie a schimbărilor sociale prin care a trecut târgul rural;
2) o analiză a sensurilor unei lumi tradiŃionale guvernată de valori intrinseci care
astăzi se află sub influenŃa economiei de piaŃă, şi 3) o descriere a contextelor ce
generează schimbările sociale din cadrul comunităŃilor rurale.
f) Material şi metode de lucru: 1) documentare teoretică, 2) analiză de documente, 3)
interviuri.
g) Rezultate scontate în 2011: 1) participarea la manifestări ştiinŃifice interne; 2)
elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini, care va cuprinde: analiza teoretică
a conceptelor utilizate şi descrierea contextelor sociale care au contribuit la
transformarea socială, economică etc. a târgurilor din trecut şi până astăzi; 3)
elaborare de studii/articole.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011: 1) elaborare a două studii în vederea publicării;
2) susŃinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinŃifice.
i) Colaborări în Ńară: nu.
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j) Colaborări în străinătate: nu.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
- un salariu pentru CS, consumabile, cheltuieli de deplasare în Ńară.
l) Alte subvenŃii de cercetare: un reportofon digital.

CS dr. FlorenŃa Lozinsky
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PROIECTUL DE CERCETARE VIII/4
a) Denumirea: Reconfigurarea pieŃelor maritale în contextul crizei socioeconomice actuale.
b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: Proiectul de cercetare propus valorifică experienŃa
anilor anteriori de studiu şi cercetare în domeniu (lucrare de licenŃă cu titlul:
Prietenia, dragostea şi sexualitatea din perspectivă psiho-socială, un proiect de
doctorat pe tema relaŃiilor preferenŃiale şi coordonarea proiectului de cercetare
Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaŃiilor preferenŃiale. Strategii adaptative
în faŃa influenŃelor socio-culturale globale). Această experienŃă teoretică şi empirică
a fost materializată în comunicări ştiinŃifice prezentate la manifestări ştiinŃifice,
respectiv în studii publicate în reviste de profil: „Teorii privind relaŃiile intime”,
„RelaŃiile intime. Repere psihosociale”, „Privat vs. public. Negocierea normei
sociale”, „Conceptul “AROUSAL”. Utilizarea lui în ştiinŃele sociale”.
e) Scopul proiectului: În cadrul pieŃei maritale oamenii îşi etalează diverse calităŃi şi
bunuri precum: statusuri socio-economice, stocuri şi abilităŃi de relaŃionare, abilităŃi
intelectuale, atractivitate fizică. Tiparele maritale au implicaŃii majore asupra
numărului de naşteri, sporului populaŃiei, participării forŃei de muncă feminine la
piaŃa muncii, alocării resurselor gospodăreşti în particular şi economice în general, a
modelării comportamentelor de consum. Criza financiară care a afectat mai întâi
Statele Unite ale Americii iar mai apoi Europa, suprapusă accentuatei diferenŃieri
socio-economice specifice ultimelor decenii, a determinat schimbări semnificative şi
în sfera comportamentelor nonmonetare. În cadrul acestui proiect de cercetare ne
propunem investigarea pieŃei maritale urmărind: 1) definirea şi descrierea pieŃelor
maritale specifice culturii europene (de tip occidental, est-european etc.) şi nordamericane, 2) relevarea elementelor constitutive şi mecanismelor de funcŃionare a
pieŃelor maritale corespondente spaŃiului autohton, 3) relevarea naturii relaŃiei dintre
piaŃa maritală (ca expresie a comportamentului nonmonetar) şi piaŃa economică (ca
expresie a comportamentului monetar), 4) evidenŃierea schimbărilor survenite în
piaŃa maritală.
f) Material şi metode de lucru: 1) documentare teoretică; 2) delimitarea spaŃiului de
analiză a obiectul cercetării; 3) anchete sociale şi analiză de surse secundare – date
statistice, analiză de documente.
g) Rezultate scontate în 2011: 1) elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini,
care va conŃine: analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea tiparelor
maritale specifice culturii euro-americane dar si celor specifice spaŃiului autohton.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011:
1) elaborarea a 2 studii în vederea publicării;
2) susŃinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinŃifice;
i) Colaborări în Ńară: nu.
j) Colaborări în străinătate: nu.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
- un salariu pentru CS III;
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- costul hârtiei xerox pentru cca. 500 coli;
l) Alte subvenŃii de cercetare: dotare tehnică: un reportofon digital.
CS III drd. Salánki Zoltán
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PROIECTUL DE CERCETARE VIII/5
a) Denumirea: Aspecte juridice privind relaŃiile de muncă în sectorul bugetar, în
contextul crizei economice din România.
b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2011.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă
salariată, care se formează la un moment dat într-o economie de piaŃă. În acest caz,
trebuie avut în vedere faptul că nu toate disponibilităŃile de muncă se constituie în
ofertă, ci numai acelea care urmează să fie recompensate - salarizate. Oferta de
muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii societăŃii în condiŃii
salariale. Având în vedere faptul că factorul uman, determinant în piaŃa muncii, este
unul complex, iar omul, ca şi parte a societăŃii, este nu doar o „maşină de lucru”, ci şi
o fiinŃă cu nevoi complexe de cunoaştere, afirmare şi apartenenŃă în societate, se
poate observa că oferta de muncă se formează într-un timp îndelungat, are o
mobilitate redusă, este neomogenă şi, cel mai important, nu se manifestă în întregime
după principiile economiei de piaŃă. PiaŃa muncii, ca expresie a raporturilor dintre
cerere şi ofertă, se desfăşoară în două trepte sau faze. Prima, se manifestă pe
ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere şi ofertă, determinate de
particularităŃiile tehnico-economice ale activităŃilor, unde se formează codiŃiile
generale de angajare ale salariaŃilor, se conturează principiile care acŃionează la
stabilirea salariilor la un nivel înalt sau scăzut (sindicate – contracte colective de
muncă). A doua fază reprezintă o continuare a celei dintâi şi constă în întâlnirea
cererii cu oferta de muncă în termeni reali, în funcŃie de condiŃiile concrete ale
angajatorului şi salariaŃilor lui, pe baza unui contract individual de muncă, încheiat
între cele două părŃi. Luând în considerare toate aceste premise, voi încerca să
analizez, din punct de vedere juridic, legislaŃia actuală ce reglementează relaŃiile de
muncă în sectorul bugetar (una care se vrea a fi unitară dar este mai mult decât
neclară şi, nu în ultimul rând, aproape imposibil de aplicat pentru unele situaŃii
concrete), în contextul actualei crize economico-financiare.
e) Scopul proiectului: a) analiza reglementării juridice a relaŃiilor stat-angajatorangajat,
b) realizarea unei mai bune cunoaşteri ştiinŃifice a lacunelor legislative şi
propuneri de lege ferenda.
f) Material şi metode de lucru: cercetare bibliografică, analiză de documente şi
publicaŃii media, investigarea repertoriului legislativ din domeniu.
g) Rezultate scontate în 2011: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare
(cca. 40 de pagini) care va conŃine analiza sintetică a conceptului de piaŃă a muncii,
reglementare juridică, mecanismele de funcŃionare şi scop; b) elaborare de
studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinŃifice; c) organizarea de manifestări
ştiinŃifice interne şi participarea la manifestări ştiinŃifice.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011:
1) elaborarea a 2 studii în vederea publicării;
2) susŃinerea a 2 comunicări la reuniuni ştiinŃifice interne şi/sau
internaŃionale;
i) Colaborări în Ńară: nu.
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j) Colaborări în străinătate: nu.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
- un salariu pentru CS.
- costuri consumabile, achiziŃii de carte şi acces la baze de date legislative.
l) Alte subvenŃii de cercetare: nu.
CS Narcisa Cozea
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PROIECTUL DE CERCETARE VIII/6
a) Denumirea: Bunăstarea subiectivă între societal şi individual.
b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea (coord. ), Conf. Univ. Dr. JenöLaszlo Vargha (colaborator extern, neremunerat).
c) Termenul de realizare: 31 decembrie 2012
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: În ultimele decenii s-a înregistrat un interes tot mai
accentuat faŃă de ceea ce a reprezintă bunăstarea şi cum poate fi ea dobândită la nivel
individual şi societal. NoŃiunea de bunăstare şi-a extins mult sensul şi aria de
referinŃă, de la înŃelesul strict material la unul care nu doar include, ci pune accentul
principal pe bunăstarea subiectivă (alias „fericire”), nivelul celei din urmă fiind
interpretat ca unul din indicatorii importanŃi ai nivelului de dezvoltare al societăŃilor
actuale. InvestigaŃiile care s-au întreprins în domeniu până la ora actuală au fost mai
degrabă de natură descriptivă, menite să cartografieze diferenŃele medii între
diferitele grupuri în ce priveşte fericirea sau satisfacŃia cu viaŃa, şi investigaŃiile au
urmărit în general răspunsul la întrebări de tipul „dacă?”(dacă nivelul de fericire al
unei anumite categorii de populaŃie corelează sau nu cu o altă variabilă, cum ar fi, de
exemplu, dacă oamenii căsătoriŃi sau religioşi sau cu venituri mai mari sau care
trăiesc într-o Ńară cu un nivel ridicat al PIB-ului sunt mai fericiŃi). Mecanismele care
influenŃează, la nivel individual şi societal, nivelul bunăstării subiective sau al
fericirii au fost însă prea puŃin supuse atenŃiei cercetării; cum anume se
tranzacŃionează nivelul acesteia prin comparaŃie socială sau prin contagiune şi ce
anume este condiŃie intrinsecă acesteia au fost de asemenea prea puŃin investigate.
e) Scopul proiectului: Mai buna cunoaştere a conceptului de bunăstare în sens larg,
realizată în corelaŃie cu teoria capitalurilor (capital material, relaŃional, psihologic
etc.). Mai buna înŃelegere a mecanismelor de dobândire, în mod conjunct, la nivel
individual şi societal, a bunăstării, dintr-o perspectivă interpretativă integrativă în
care aspectele tranzacŃionale, de schimb, de transformare a capitalurilor să fie puse în
evidenŃă în conjucŃie cu mecanismele psihologice.
f) Material şi metode de lucru: cercetare bibliografică, analiză şi reconstrucŃie
conceptuală, analiză de documente, cercetare empirică, măsurători şi validări de
instrumente de lucru.
g) Rezultate scontate în 2011: a) sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare
(cca. 60 pagini) care se va axa pe analiza conceptelor de capital, piaŃă, bunăstare şi a
conceptelor conexe, b) organizarea şi participarea la manifestări ştiinŃifice, c)
elaborarea de studii şi prezentarea de comunicări ştiinŃifice.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011:
elaborarea a două studii în vederea publicării.
elaborarea şi susŃinerea a două comunicări la reuniuni ştiinŃifice.
i) Colaborări în Ńară: nu.
- Conf. Univ. Dr. Jenö-Laszlo Vargha – Universitatea „Babeş-Bolyai”,
Facultatea de Psihologie – colaborator neremunerat.
Colaborări în străinătate: nu.
Bugetul solicitat pentru 2011:
- un salariu pentru CS III;
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- cheltuieli de deplasare şi materiale pentru realizarea cercetării empirice.
Alte subvenŃii de cercetare: nu.

Coord. , CS III dr. Corina Benea
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PROIECTUL DE CERCETARE VIII/7
a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. PieŃele
simbolice
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă)
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2015.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: O bună parte a cercetărilor propunătorului de
proiect s-au concentrat în ultimii ani în jurul unor teme strâns înrudite cu cea anunŃată
mai sus. Ele au încercat să clarifice, mai întâi, sensul fenomenologic al agorei
greceşti, statutul ei de ne-loc simbolic (topic, dar şi topologic) al oricărei comunităŃi
autentice, raporturile sale cu starea de excepŃie – în sensul juridic şi politic al
termenului - şi cu fenomenul modern al secularizării, emergenŃa experienŃei
sublimului – redefinită în limitele unui exerciŃiu politic sui generis -, reconfigurarea
raporturilor moderne dintre lege şi teritoriu, respectiv, forjarea conceptului
contemporan de „personalitate a legii”, efectele geo-politice (şi nu numai) ale
globalizării (mondializării) şi, în fine, provocările pe care conceptul de „diversitate
culturală” le presupune astăzi, la nivel global. Toate astea au făcut, de altfel, obiectul
unor studii publicate în Ńară şi în străinătate: Religion, intervalle, philosophie
analytique (2009), Droit, personne, territoire (2009), Identity, Secularisation, State of
Exception: The Romanian Case (2009), Droit de juger versus Droit au jugement
(2010), Deterritorialization of Human Rights (2010) etc.
e) Scopul proiectului: Conceptul modern şi, mai ales, cel contemporan de „piaŃă
liberă” riscă, astăzi, să se confunde cu însuşi liberalismul economic şi politic. La
rândul său, liberalizarea pieŃelor economice – dar şi a celor politice – se vădeşte a fi treptat, dar sigur (în perspectiva creată de explozia noii crize mondiale) -, o formă de
mascare a unor „instanŃe” anume, deloc „libere” în raport cu principiile care ar trebui
să guverneze înseşi aceste pieŃe. Posibilitatea camuflării acestor din urmă „instanŃe”
face manifeste, între multe altele, două dintre limitele care afectează înŃelegerea
conceptului de „piaŃă”: convingerea că reglarea pieŃelor trebuie să releve, totuşi, de o
anume „instanŃă” – fie ea statală (naŃională) sau supra-statală (internaŃională) -,
respectiv, convingerea că principiile ce urmează a regla aceste pieŃe trebuie să fie
traduse în nişte coduri de proceduri „clare şi distincte”. Scopul proiectului este acela
de a demonstra, dimpotrivă, caracterul para-instituŃional al acestui reglaj, originea lui
pur etică. El pare să presupună, mai precis, nu doar divizarea dintre ceea ce ştim şi
ceea ce nu ştim (odată ajunşi „pe piaŃă”), ci şi redefinirea a „ceea ce nu ştim” dintr-o
perspectivă transcendentală. Sub rezerva, desigur, a unei perpetue retroiectări
(verticale) a principiilor – mereu (şi doar) posibile - ale pieŃei din perspectiva propriei
lor efectivităŃi. O atare perspectivă filosofică este Ńinută să sublinieze rolul esenŃial al
simbolicului în constituirea oricărei relaŃii transferenŃiale, fundament al unei societăŃi
în care subiectul uman este el însuşi divizat, şi anume, între semnificantul operant dar „incomprehensibil” - al propriei sale libertăŃi şi, respectiv, semnificatul
„inefectivităŃii” sale istorice.
f) Material şi metode de lucru: Grosul materialelor ce vor fi consultate aparŃin
domeniilor fenomenologiei şi psihanalizei aplicate. Ele vor prilejui interpretări de
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text, redefiniri conceptuale, analize critice şi comparate, ateliere şi seminarii de lucru
regionale, naŃionale şi internaŃionale.
g) Rezultate scontate în 2011: 1) elaborarea unui raport de cercetare de 40 de pagini,
text şi bibliografie; 2) organizarea şi participarea la manifestări ştiinŃifice interne şi
internaŃionale; 3) elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinŃifice.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011:
1) 2 studii pregătite în vederea publicării;
2) 2 comunicări la manifestări ştiinŃifice interne şi internaŃionale;
3) organizarea unui atelier pe tema proiectului în cadrul „Sesiunii ştiinŃifice
anuale a D.C.S.U.”.
i) Colaborări în Ńară: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Universitatea de Vest,
Timişoara.
j) Colaborări în străinătate: Universitatea din Poitiers, FranŃa, Universitatea Paris I,
FranŃa, Les forums du champs lacanien, Paris.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
– un salariu pentru CS I, jumătate de normă.
– costul unor consumabile şi achiziŃii de carte.
l) Alte subvenŃii de cercetare: nu.

CS I dr. Virgil Ciomoş
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PROGRAMUL DE CERCETARE IX
a) Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI
FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA
b) Coord. : CS I Dr. IonuŃ-Constantin ISAC, Departamentul de Cercetări
Socio-Umane, colectiv cercetare Filosofie
c) Stadiul actual al cunoştinŃelor în domeniul respectiv: este în creştere
constantă, ca urmare a publicării de ediŃii critice din manuscrise ale unor renumiŃi
profesori şi cercetători din Transilvania (de ex: George Em. Marica, Curs de
sociologie rurală, Satul ca structură psihică şi socială; „Societatea de Mâine”, indice
bibliografic adnotat; Dumitru Isac, Introducere în istoria filosofiei eline; Dumitru
Isac, Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale; Studii,
prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei moderne; reeditarea monografiei
Aristotel).
d) Scopul programului: restituirea unor manuscrise inedite prin publicare şi
reeditarea unor lucrări meritorii semnate de Eugeniu Sperantia, George Em. Marica,
Virgil Bărbat, Dumitru Isac ş.a.; realizarea (atunci când există posibilitatea) a unor
monografii, însoŃite de articole şi studii publicate în literatura de specialitate,
prezentarea de comunicări la sesiunile ştiinŃifice de specialitate locale, naŃionale sau/
şi internaŃionale.
e) Rezultate scontate: investigarea unor texte reprezentative pentru gândirea
sociologică şi filosofică din Transilvania, acoperind o bună parte din aria tematică a
realizărilor sale notabile; iniŃierea unei serii de volume care să evidenŃieze evoluŃia şi
mutaŃiile coordonatelor acestei gândiri ştiinŃifice şi filosofice, concomitent cu
deschiderea treptată a culturii româneşti spre paradigmele şi teoriile majore existente
pe plan european şi universal.
f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicarea periodică (cel mult o
dată la 2 ani) a unui volum din autorii anterior numiŃi (alcătuit din manuscrise de
carte, studii şi articole reprezentative), elaborarea de către participanŃii la proiect a
unor studii şi articole individuale oferite spre publicare unor reviste de specialitate şi
de cultură, din Ńară şi străinătate, în versiune clasică şi electronică, precum şi
susŃinerea unor comunicări ştiinŃifice la sesiuni de specialitate.
g) Durata: 5 ani (2009-2013)
h) Proiecte propuse în acest program:
Proiectul de cercetare IX/1- Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru
Isac, La izvoarele poeziei (2011-2012);
Proiectul de cercetare IX/2 - Recuperarea şi valorificarea corespondenŃei
inedite dintre Mircea Eliade şi Henry Pernet (2011);
Proiectul de cercetare IX/3 - Filosofia religiei şi filosofia valorilor în opera
lui Eugeniu SperanŃia (2011);
Proiectul de cercetare
IX/4 - E. SperanŃia. Studii sociologice
(Reeditare)(2011-2012).
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PROIECTUL DE CERCETARE X/1
a) Denumirea: Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La
izvoarele poeziei
b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. IonuŃ-Constantin ISAC, Departamentul de
Cercetări Socio-Umane, colectiv cercetare Filosofie
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012 (cca. 500 pagini).
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: pe linia valorificării manuscriselor lui D.
Isac s-au editat anterior Cunoaştere şi transcendenŃă, Editura „Grinta”, Cluj-Napoca,
2003; Introducere în istoria filosofiei eline, Editura „Grinta”, Cluj-Napoca, 2005;
Scrieri filosofice şi literare, Editura „Casa CărŃii de ŞtiinŃă”, 2006; Studii, prelegeri şi
note de curs de istoria filosofiei moderne, Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca, 2007;
Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale, 2 volume,
Editura „Casa CărŃii de ŞtiinŃă”, Cluj-Napoca, 2006, 2008; monografia Aristotel,
Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca, 2009.
e) Scopul proiectului: editarea manuscrisului inedit al lui D. Isac, La izvoarele
poeziei, pentru punerea acestuia în circulaŃie în comunitatea academică.
f) Material şi metode de lucru: tehnoredactarea computerizată a textului
original şi pregătirea pentru tipar.
g) Rezultate scontate: relansarea dezbaterilor de specialitate în jurul lucrărilor
de estetică ale lui D. Isac.
h) Valorificarea rezultatelor: înaintarea pentru publicare la finele anului 2012
sau începutul anului 2013 a manuscrisului La izvoarele poeziei
i) Colaborări în Ńară: nu
j) Colaborări în străinătate: nu
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:
- un salariu pentru CS I (normă întreagă) – postul există;
l) Alte subvenŃii de cercetare: nu
CS I Dr. IonuŃ-Constantin ISAC
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PROIECTUL DE CERCETARE IX/2
a) Denumirea: Recuperarea şi valorificarea corespondenŃei inedite dintre
Mircea Eliade şi Henry Pernet.
b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor, Departamentul de Cercetări
Socio-Umane, colectiv cercetare Filosofie
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2011
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: schimbul epistolar Eliade – Pernet nu a fost
publicat niciodată, nicăieri. Prezentul proiect este primul prin care se încearcă
restituirea acestei importante părŃi din corespondenŃa eliadiană.
e) Scopul proiectului: traducerea, îngrijirea şi publicarea corpusului epistolar
Mircea Eliade – Henry Pernet; prezentarea rezultatelor în cadrul sesiunii anuale de
comunicări ştiinŃifice a Departamentului de Cercetări Socio-Umane; publicarea unor
materiale atât în revistele de specialitate, cât şi în cele culturale; dezbateri, etc.
f) Rezultatele scontate: relansarea dezbaterilor de specialitate în jurul
personalităŃii lui Mircea Eliade; organizarea unei mese rotunde pe tema Eliade la care
va fi invitat şi Henry Pernet; participarea la manifestări ştiinŃifice dedicate lui Eliade.
g) Valorificarea rezultatelor: traducerea, îngrijirea corespondenŃei şi
publicarea tuturor scrisorilor de la şi către Mircea Eliade într-un volum de circa 250
pagini, până la sfârşitul anului 2011, la Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă, Cluj-Napoca.
h) Colaborări în Ńară: da (co-traducător, Călin-Cristian Pop, UBB ClujNapoca).
i) Colaborări în străinătate: da (PrefaŃa vol. ui va fi semnată de prof. Mac
Linscott Ricketts, biograful american al lui Eliade, fost coleg al lui Henry Pernet).
j) Bugetul solicitat pentru anul 2010:
- un salariu pentru CS III (normă întreagă);
k) Alte subvenŃii de cercetare: nu
CS III Dr. Mihaela Gligor
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PROIECTUL DE CERCETARE IX/3
a) Denumirea: Filosofia morală în opera lui Eugeniu SperanŃia
b) Colectivul de cercetare: CS dr. CodruŃa Cuceu.
c) Termen de realizare: 31 decembrie 2011 (aprox. 300 pagini)
d)Stadiul actual al cunoştinŃelor: Dacă aplicăm criteriul tematic în defavoarea
celui metodologic în încercarea noastră de a grupa operele lui SperanŃia, putem
distinge, în ampla bibliografie a operelor sale, câteva direcŃii diferite: scrieri de
pedagogie, de sociologie, de filosofia dreptului, de filosofia religiei, de filosofie
sociala şi politică, de filosofia istoriei, de filosofia culturii, de filosofia moralei, de
metafizică, de logică, de estetică şi poetică, scrieri literare, memorii. Având în vedere
că primele două volume pe care le-am ales din opera lui SperanŃia, respectiv
ContribuŃiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii şi Mic
tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergenŃă vitală, transcrise şi pregătite
pentru tipar în fazele anterioare ale acestui proiect de reeditare vizează arii tematice
relativ diferite şi sunt reduse ca întindere pentru a putea apărea, fiecare, sub forma
unui volum, considerăm că este recomandabil să separăm aceste direcŃii de gândire în
două volume diferite urmând ca fiecare din aceste volume să reunească, în măsura în
care este posibil,
acele texte din opera lui SperanŃia cu o problematică
apropiată/similară pe de-o parte de cea a filosofiei religiei, iar pe de altă parte a
filosofiei valorilor. Mai precis, în anul 2011 vom pregati pentru tipar alte două
lucrări, respectiv, Cartea omului practic: (douăsprezece scrisori filosofice) (96 p),
apărută în 1925 şi SupremaŃia credinŃei pure în viaŃa sufletească şi socială:
prolegomene filosofice la o nouă educaŃie (176 p) aparută în 1939.
e). Scopul proiectului: Reeditarea şi popularizarea textelor ce Ńin de filosofia
religiilor şi de filosofia valorilor din opera lui SperanŃia.
f). Rezultate scontate: Realizarea a două ediŃii critice (aprox. 300 p) care să
cuprindă lucrări de filosofia religiei şi respectiv de filosofia valorilor din opera lui
SperanŃia, însoŃite de câte un studiu introductiv.
g). Valorificarea rezultatelor: Publicarea lucrărilor menŃionate sub forma unor
volume.
h). Colaborări în Ńară: nu
i). Colaborări în străinătate: nu
j). Bugetul solicitat pentru anul 2011:
un salariu pentru CS, normă întreagă
k). Alte subvenŃii de cercetare: nu
C.S.CodruŃa Cuceu
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PROIECTUL DE CERCETARE IX/4
a) Denumirea: E. SperanŃia. Studii sociologice (Reeditare).
b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.
c) Termen de realizare: 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2012.
d) Stadiul actual al cunoştinŃelor: Eugeniu SperanŃia este unul din cei mai
reprezentativi sociologi români din prima jumătate a secolului al XX-lea, creator al
unui sistem de sociologie axiologică, precum şi a unei direcŃii interpretative în
sociologia naŃională. Aflat în plină forŃă creatoare la mijlocul deceniului cinci, E.
SperanŃia a fost marginalizat de către regimul comunist. Mai mult, datorită etichetei
care i-a fost ataşată, aceea de reprezentant al sociologiei de factură idealistă, el n-a
fost reintegrat în comunitatea ştiinŃifică odată cu renaşterea sociologiei româneşti,
opera sa nefiind încă reeditată nici până în prezent, aşa cum s-a întâmplat cu lucrările
altor sociologi ai perioadei. Acest fapt determină, considerăm noi, absenŃa unor studii
sau unei exegeze mai ample asupra concepŃiei acestei personalităŃi complexe a ştiinŃei
şi culturii româneşti.
e) Scopul proiectului: Proiectul îşi propune să reediteze studiile lui E.
SperanŃia, în care se prefigurează sistemul său sociologic, expus ulterior în cele două
lucrări de anvergură (Introducere în sociologie şi Elemente de sociologie generală –
curs litografiat), care vor fi, de asemenea, reeditate în continuarea acestui proiect.
Aceste studii sunt: Factorul ideal. Studii sociologice şi aplicări la viaŃa noastră
naŃională, Oradea, Tipografia Béres Carol, 1929, 113 p.; Fenomenul social ca proces
spiritual de educaŃie, Oradea, Tipografia Béres Carol, 1930, 255 p.; TradiŃia şi rolul
ei social. Studiu de sociologie biologică, Oradea, Tipografia Béres Carol, 1929, 118
p.; Problemele sociologiei contemporane, Bucureşti, Societatea Română de
Filozofie, 1933, 71 p.; Perspectiva istorică în viaŃa socială, în cultură şi educaŃie,
Bucureşti, 1934, 64 p.
f) Material şi metode de lucru: culegere şi tehnoredactare computerizată a
textului primelor trei studii (circa 200 pagini).
g) Rezultate scontate în 2011: pregătirea pentru tipar a textului primelor trei
studii.
h) Valorificarea rezultatelor în 2011: 1) elaborarea unui studiu de etapă
privind problematica celor trei lucrări; 2) susŃinerea unei comunicări la sesiunea
ştiinŃifică anuală a Departamentului.
i) Colaborări în Ńară: nu.
j) Colaborări în străinătate: nu.
k) Bugetul solicitat pentru anul 2011: – un salariu pentru CS I
l) Alte subvenŃii de cercetare: nu
CS I dr. Andrei Negru
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IV. LISTA MEMBRILOR DEPARTAMENTULUI
DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
(cu indicarea funcŃiei fiecărui membru şi dacă are carte de muncă la Academie, dacă şi unde are
cumul, care este situaŃia pensionabililor – cu indicarea anului naşterii)

Nr
Numele şi prenumele
crt
1 MARIAN VASILE
2 NEGRU ANDREI
3 BENEA CORINA
4 CIOMOŞ VIRGIL
5 TOTELECAN SILVIU
6 SALANKI ZOLTAN
7 LOZINSKY
FLORENTA
8 COZEA NARCISA
9 PETCU MARIOARA
10 ALBU MONICA
11 FLOREA MARIUS
12
13
14
15
16

FAICIUC LUCIA
GEANGU ELENA
HERBEI CARINA
ISAC IONUł
SIRBU ADRIAN

17 GLIGOR MIHAELA
18 CUCEU CODRUTA
19 ABRUDAN
GHEORGHE
20 DIACONU PETRU
21 GOREA ADRIANA
22 MURESAN MARIA
23 MOCANU DORINA

FuncŃia

Specialitatea

CS I dr.
(½
normă)
CS I dr.
CS III dr.
CS I dr.
(½
normă)
CS II dr.
CS III
drd.
CS dr.

Economie

CS
CS I dr.
(½
normă)
CS I dr.
CS III
drd.
CS III dr.
CS III dr.
AC
CS I dr.
CS III
drd.
CS III dr.
CS dr.
Asist. I
Progr. I A
Asist. I
Asist. III

Sociologie
Sociologie
Filosofie

Statutul în instituŃie
Cumul la salariu
Cartea de muncă la
“D.Cantemir”
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut
Cumul la salariu
Cartea de muncă la UBB

Anul
naşterii
1940
1950
1956
1953

Sociologie
Sociologie

Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut

1975
1972

Sociologie

Cartea de muncă la institut

1976

Drept
Psihologie

1979
1947

Psihologie
Psihologie

Cartea de muncă la institut
Cumul la salariu
Cartea de muncă la Acad. de
Arte Vizuale si Design
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut

1955
1967

Psihologie
Psihologie
Psihologie
Filosofie
Filosofie

Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut

1970
1977
1974
1965
1965

Filosofie
Filosofie

Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut

1977
1979
1964

Informatică

Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut
Cartea de muncă la institut

1955
1964
1985

Cartea de muncă la institut

1962

Concediu
maternitate

Îngrijit.
(½
normă)
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V. Adresa: Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu, nr. 8, cod. 400084
Tel. 0264-597343, 0264-592783; Fax. 0264-592783
E-mail: dcsu@acad-cluj.ro
VI. Propuneri de lucrări apărute în 2009 pentru premiile Academiei
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