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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

INSTITUTUL DE CERCETĂRI EUROPENE 

Persoana de contact 
(nume, prenume, grad 
didactic) 

MARGA ANDREI, PROFESOR DR. 

Domeniul ştiinţific Interdisciplinar 
Adresa paginii web a 
grupului 

 
http://euro.ubbcluj.ro/ice/ 

Adresa e-mail a persoanei 
de contact 

amarga@staff.ubbcluj.ro 

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
Grupul de lucru al Institutului de Cercetări Europene este stucturat de o astfel de manieră 

încât să îşi poată asuma proiecte inter şi transdisciplinare vizând problematica europeană 

în general, probleme punctuale ale actualului stadiu de dezvoltare şi evoluţie a societăţii 

româneşti. Cadrul  specific de cercetare, aşa cum a fost conturat de la formarea acestei 

structuri şi până astăzi presupune implicarea de cadre didactice, cercetători, doctoranzi de 

pe toată suprafaţa Universităţii dar şi lucrul în echipe inter-universitare. Cercetarea 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


fenomenologiei şi procesualităţii europene contemporane se face şi se va face în 

următorii ani pe cel puţin următoarele aliniamente: 

- Dimensiunile democraţiei actuale; construcţia democratică a viitorului şi 

oponenţii acesteia; 

- Religia ca factor de structurare instituţională în Europa;  

- Identităţi europene multiple; factorul cultural şi implicaţiile lui trans-culturale; 

- Tradiţie, memorie, rolul trecutului în construirea viitorului Europei; 

- Viitorul constituţional al Uniunii Europene;  

- Şcoală, educaţie, formare profesională continuă; 

- Impactul factorului tehnologic; societatea cunoaşterii;  

- Raportarea României la contextul şi valorile europene;  

- Europa Centrală şi de Est în Uniunea Europeană; vecinătăţile geo-politice ale 

Europei; 

- Modelul economic european al viitorului;  

- Mediul european de afaceri şi condiţionările acestuia;  

- Modele sociale comparative; politicile sociale şi validare lor;  

- Guvernare şi guvernanţă în Uniunea Europeană; dimensiunea regională; 

- Uniunea Europeană în raport cu principalii săi parteneri globali; 

- Perspectivele dialogului transatlatic;  

- Societate şi mediu; dezvoltarea sustenabilă şi provocările ei astăzi;  

- Prognoze, previziuni şi modele în viitorologia europeană.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-
un singur grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Prof. dr. Andrei Marga FSE, Studii Europene 

 
 

Dr. Jan Sadlak  
Director UNESCO-CEPES Bucureşti 

FSE, Studii Europene 
 

 

Prof. dr. Nicolae Păun FSE, Studii Europene  
Prof. dr. Marius Jucan FSE, Studii Americane  
Conf. dr. Mircea Maniu FSE, Managementul 

Instituţiilor Europene 
 

Conf. dr. Alina Andreica 
 

FSE, Managementul 
Instituţiilor Europene 

Lect. dr. Racolţa-Paina 
Nicoleta Dorina 

FSE, Managementul 
Instituţiilor Europene 

 

Lect. dr.Alina Branda FSE, Studii Europene 
 

 

Lect. dr. Radu Barna FSE, Studii Europene 
 

 

Asit. dr. Ciprian Bogdan  FSE, Studii Europene 
 

 

Asit. dr. Ana Pantea FSE, Studii Europene 
 

 

Asit. Drd. Adrian Luduşan FSE, Studii Europene 
 

 

 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 
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