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

INSTITUTUL DE STUDIERE A RELAŢIILOR 
INTERNAŢIONALE 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Prof. dr. Vasile PUŞCAŞ 

Domeniul ştiinţific Relaţii internaţionale-Studii Europene 
Adresa paginii web a 
grupului 

www.isi-cluj.ro 

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

vasilepuscas2007@yahoo.com, marcela_salagean@yahoo.com    

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
„Zona dunăreană – teritorialitate şi spaţialitate în procesul integrării în Piaţa Internă a Uniunii 
Europene” 

Tendinţa actuală a cercetării în domeniul studierii relaţiilor internaţionale este de a 
consolida statutul său de sferă a interdisciplinarităţii. Tot mai mulţi cercetători occidentali 
reafirmă importanţa istoriei, economiei şi a geografiei sociale în analiza sistemului internaţional. 
Preocupările converg spre teme regionale. Una dintre acestea fiind şi zona dunăreană. Aceasta a 
devenit o preocupare chiar şi a mediului politic european. Noi considerăm că cercetarea 
importanţei acestei zone în procesul integrării în Piaţa Internă a UE trebuie să se axeze în 
principal pe două coordonate: teritorialitatea şi spaţialitatea. 

Analiza spaţiului dunărean implică atât o abordare istorică, cât şi una instituţională şi 
economică. Din perspectivă istorică suntem interesaţi de dezvoltarea concepţiilor de teritorialitate 
şi spaţialitate începând din secolul al XVIII-lea până în prezent şi care sunt tendinţele actuale 
pentru viitor. În acest context este important de urmărit care a relaţia care s-a stabilit între 
spaţialitate, teritorialitate şi interacţiunile dintre actorii regionali, în ce măsură teritorialitatea a 
fost generatoare de conflicte sau de forme de cooperare economică, cultural-socială sau politică. 
Perspectiva instituţională şi economică se referă la dimensiunea aplicării formelor de cooperare 
între actorii regionali în vederea maximizării specificului şi resurselor zonale pentru o integrare 
cât mai avantajoasă în Piaţa Internă a Uniunii Europene. Internalizarea principiilor de funcţionare 
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a Pieţei Interne, presupune şi o valorizare a caracteristicilor zonei dunărene, cu tradiţiile 
cooperării dezvoltate în timp, ce pot fi acum fructificate. 

Echipa Institutului de Studiere a Relaţiilor Internaţionale îşi propune o desfăşurarea unei 
activităţi de cercetare multianuală în care să se aibă în vedere: 

- valorificarea istoriografiei specifice acestei teme 

- cercetarea formelor de cooperare care s-au încercat din timp pentru această zonă 

- propunerea unor formule de valorizare a caracteristicilor zonei dunărene pentru o mai 
bună integrare în Piaţa Internă a UE 

- formarea de noi cercetători în domeniul istoriei contemporane şi a relaţiilor 
internaţionale 

- dezvoltarea unor relaţii de cooperare ştiinţifică cu centre similare din Austria, 
Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Bulgaria 

- publicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării 
 
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 
Vasile Puşcaş, Profesor Istorie şi Filosofie, Istorie 

Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Marcela Sălăgean, Conferenţiar Istorie şi Filozofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Virgiliu Ţârău, Conferenţiar Istorie şi Filosofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Ioan Marius Bucur, Conferenţiar Istorie şi Filosofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Toth Szilard, Lector Istorie şi Filosofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Hunyadi, Attila, Lector Istorie şi Filosofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Lonhart Tamas, Lector Istorie şi Filosofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

Codruţa Mare, Asistent Ştiinţe Economice şi 
Gestionarea Afacerilor 

 

Mihai Alexandrescu, Asistent Istorie şi Filosofie, Istorie 
Contemporană şi Relaţii 
Internaţionale 

 

 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

Data:        Semnătura 
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