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I.

Misiune
Centrul de Studii Istorice și Politologice „Iuliu Maniu” face parte integrantă din
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, fiind subordonat direct Senatului acestei universităţi. Centrul are o
structură proprie de cercetare, cu obiectiv fundamental de cercetare ştiinţifică bine
definită, în colaborare cu cea care se desfăşoară la nivelul catedrelor de specialitate
din Universitate şi care corespunde unor domenii prioritare de studiu, contribuind
astfel la rezolvarea unor probleme teoretice fundamentale ale domeniului de
cercetare investigat.

II.

Obiective:

Obiectivul general al CSIPIM îl constituie promovarea cercetării de vărf
(metode de cercetare, tipuri de analiză, conceptualizări) în domeniul istoriei şi
politologiei prin abordări interdisciplinare, prin colaborări interne şi internaţionale
(organizarea unor seminarii de lucru, sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale).
Obiective strategice:
Formarea unui nucleu de cercetare (cadre universitare, cercetători,
doctoranzi, masteranzi, studenţi) specializat în profilul de cercetare al Centrului.
Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate prin granturi şi
contracte naţionale de cercetare în cadrul PN II, PN III şi prin accesarea fondurilor
europene de finanţare a cercetării ştiinţifice.
Promovarea cercetării de vărf (metode de cercetare, tipuri de analiză,
conceptualizări) în domeniul istoriei şi politologiei prin abordari interdisciplinare, prin
colaborări interne şi internaţionale (organizarea unor seminarii de lucru, sesiuni
ştiinţifice naţionale şi internaţionale).
Creşterea nivelului de recunoaştere şi de vizibilitate a rezultatelor cercetării
ştiinţifice, prin participarea la conferinţe ştiinţifice prestigioase şi prin prezenta în
publicaţiile ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi internaţional.
Iniţierea de noi parteneriate şi consolidarea celor existente cu structuri
similare din universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate.

III.

Direcții de cercetare

1.

Patrimoniu şi afirmare culturală

2.

Identităţi culturale şi regionale în context istoric

Structura organizatorică
CSIPIM este condus de către un Consiliu director format din 3 persoane (doi
cercetători și un reprezentat al Departamentului de Istorie, Arheologie și MuzeologieDIAM) fiind ales pe o perioadă de 4 ani. Totuși cercetătorii cu norma întreagă de
activitate din DIAM își aleg doi reprezențanți în Consiliu, reprezentatul DIAM este
ales prin votul celorlalți membri ai Departementului, cu excepția cercetătorilor.
Centrul este deservit de un personal de cercetare şi de personal auxiliar.
Personalul de cercetare îşi desfăşoară activitatea în colective organizate pe
direcții de cercetare și proiecte, conduse de un coordonator de colectiv, respectiv
proiect.
Organigrama Centrului este prezentată în anexa 1.
IV.

V.

Gestionarea resurselor

Resurse umane
Resursa umană este formată din:
 personal de cercetare:2 cercetători, 7 catedre didactice.
 personal auxiliar: 0 în prezent.
Resurse materiale
CSIPIM își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Istorie,
Arheologie și Muzeologie, corp B, având resurse proprii (aparatura de specialitate)
achiziționată de-a lungul timpului (granturi de cercetare, finanțare din partea
Universității), pentru a își desfășura activitatea.
Resurse financiare
Resursele financiare ale Centrului provin din:
 granturi de cercetare
 contracte de cercetare
 contracte de proiectare
 contracte de prestări servicii
 finanţare din partea Universităţii
 sponsorizări
 donaţii
Resursele financiare atrase vor fi gestionate de Consiliul Director al Centrului și vor fi
destinate pentru:
 dezvoltarea bazei materiale de cercetare
 acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare
 acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii
de cercetare
 stimularea materială a personalului centrului
 organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 contribuţii la dezvoltarea Universităţii.
Rezultatele financiare ale Centrului vor constitui obiectul unui raport anual înaintat
Senatului. Activitatea Centrul se va desfășura pe baza Planului de Cercetare Anual,
aprobat de Senat (anexa 3).

VI.

Dispoziţii finale şi tranzitorii

CSIPIM îşi desfășoară activitatea în baza Hotărârii de Senat privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare.
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Anexa 2
LISTA PERSONALULUI DE CERCETARE ȘI AUXILIAR
Colectiv Patrimoniu și Afimare culturală
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CS III dr. Ana Maria Negoi
Conf.univ.dr. Daniel Dumitran
Conf.univ.dr. Ileana Burnichioiu
Conf. Univ. dr. Laura Stanciu
Lect. univ.dr. Călin Anghel
Lect.univ.dr. Sorin Arhire

Colectiv Identițăți culturale și regionale în context istoric
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CS I dr. Marius Rotar
CS III dr. Ana Maria Negoi
Conf.univ.dr. Daniel Dumitran
Conf. Univ. dr. Laura Stanciu
Lect. univ.dr. Călin Anghel
Lect.univ.dr. Sorin Arhire
Lect. Univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu

