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ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE 
„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA 
Craiova, Unirii 68,  0251/525702 

 
  
     

Proiecțiile anului 2015: 
 
 

A. 50 de ani de la înființre – Simpozion, volum cu studiile și comunicările 
susținute, monografia Institutului; 

- Simpozion internațional: Biserică și societate – volum cu studiile și comunicările 
susținute; 

- publicarea unor volume de documente şi a unor studii întocmite în urma cercetărilor pe 
domeniul programului: BISERICĂ ŞI SOCIETATE ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI 
(SECOLELE XIV-XX); 

- participarea la/organizarea de simpozioane şi colocvii naţionale şi internaţionale (în 
măsura posibilităţilor financiare); 

- accesarea de fonduri pentru proiectele institutului (organizarea de manifestări 
ştiinţifice, editarea unor volume tematice şi a revistelor institutului, achiziţionarea de literatură de 
specialitate pentru biblioteca institutului, îmbunătăţirea bazei tehnice – reţeaua de calculatoare); 

- întocmirea unor proiecte în colaborare cu Instituţiile craiovene/doljene şi institutele de 
profil din sistemul academic; 

- editarea celor 3 reviste; 
- publicarea unor materiale în paginile revistelor cotate ştiinţific ISI și BDI; 
- promovarea tinerilor cercetători, precum şi obţinerea unor burse post doctorale; 
- participarea la proiecte pentru obţinere de fonduri în scopul achiziţionării de reviste şi 

lucrări de specialitate, precum şi achiziţionarea de tehnică de calcul. 

 

B. Programele de cercetare pe anul 2015 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. I – BISERICĂ ŞI SOCIETATE ÎN SUD-
VESTUL ROMÂNIEI (SECOLELE XIV-XX). 

Coordonator: cercet. şt. I, dr. Cezar-Gabriel Avram.  
Colectivul programului: cercet. Institut – cercet. şt. I, dr. Cezar-Gabriel Avram, cercet. 

şt. I, dr. Gheorghe Dănişor, cercet. şt. I dr. Tudor Nedelcea, cercet. şt. III dr. Simona Lazăr, 
cercet. şt. III dr. Ileana Cioarec, cercet. şt. III, dr. Mihaela Bărbieru, cercet. şt. III, dr. Anca 
Ceauşescu, cercet. şt. III, dr. Gabriel Croitoru, cercet. şt. III, dr. Georgeta Ghionea, cercet. şt. III, 
dr. Loredana Maria Ilin-Grozoiu, cercet. şt. III, dr. Nicolae Mihai, cercet. şt. III, dr. Narcisa 
Maria Mitu, cercet. şt. III, drd. Gabriela Boangiu, cercet. şt. III, dr. Oana-Andreia Sâmbrian, 
cercet. şt. III, dr. Florin Nacu, cercet. şt. III drd. Laura-Antoaneta Sava, cercet. şt. III, dr. Diana-
Mihaela Păunoiu, cercet. şt. III, dr. Laurenţiu Radu; colaboratori externi - Mitropolia Olteniei: 
IPS acad. dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, pr. lect. univ. 
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dr. Sergiu-Grigore Popescu,  pr. lect. univ. dr. Răzvan Stan, pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, pr. 
Marian Grozoiu, arhid. asist. univ. dr. Gabriel Zamfir, diac. drd. Ioniţă Apostolache; 
colaboratori externi – Universitatea din Craiova: prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, prof. univ. 
dr. Aurel Piţurcă, lect. univ. dr. Mihai Ghiţulescu, conf. univ. dr. Mihai Costescu, dr. Alin 
Mitrică, dr. Mihaela Buzatu; colaboratori externi - Univesitatea Spiru Haret, Craiova: lect. 
univ. dr. Gheorghe Costache, lect. univ. dr. Denisa Bică, lect. univ. dr. Dragoş Troanţă Rebeleş 
Turculeanu; colaboratori externi – Muzeul Olteniei: dr. Florin Ridiche, conf. univ. dr. Mihai 
Fifor; colaboratori externi – Biblioteca Judeţeană Craiova: dr. Lucian Dindirică; 
colaboratori externi – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”: prof. dr. Diana Cotescu.  
 

Proiecte de cercetare propuse în acest program: 
Proiectul de cercetare nr. I/1 
Denumire: Participarea bisericii ortodoxe la dezvoltarea naţiunii române: cazul sud-

vestul României (1859– 1948).  
Coordonator: cercet. şt. I dr. Cezar-Gabriel Avram. 
Colectivul proiectului:  cercet. şt. I dr. Cezar-Gabriel Avram, cercet. şt. III dr., Mihaela 

Bărbieru, cercet. şt. III, dr. Roxana Radu; cercet. şt. III, dr. Florin Nacu, cercet. şt. III, drd. Laura 
Sava, cercet. şt. III dr. Laurenţiu Radu. 

- ianuarie – decembrie 2015: continuarea documentării, organizarea materialului selectat; 
redactare parţială. 
 

Proiectul de cercetare nr. I/2 
Denumire: Vestigii arheologice descoperite pe teritoriul domeniilor bisericeşti şi 

mânăstireşti din Oltenia. 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr. 
Colectivul proiectului: cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr, dr. Iohana Nichita, Cătălin 

Sârbu. 
 - Anul 2015  -  Semestrul I : Descrierea şi prelucrarea materialelor inedite; Semestrul II: 

Încadrarea cronologică şi culturală a materialelor descoperite. Valorificare parţială  a cercetării în 
reviste de specialitate sau în volume colective, sub forma unor articole şi studii, susţinerea de 
comunicări la manifestări ştiinţifice. 
 

Proiectul de cercetare nr. I/3 
Denumire: Domeniul funciar eclesiastic  din Oltenia.  
Coordonator: cercet. şt. III dr. Ileana Cioarec. 
Colectivul proiectului: cercet. şt. III dr. Cioarec Ileana, cercet. şt. III dr. Gabriel 

Croitoru, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, cercet. şt. III, drd. Laura Sava. 
- ianuarie 2015 - decembrie 2015: documentare, prelucrarea informaţiilor, redactare 

parţială. 
 

Proiectul de cercetare nr. I/4 
Denumire: Instituţii economice clericale. Băncile clerului în sud-vestul României (sec. 

XIX-XX) 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Ghionea Georgeta.  
Colectiv programului: cercet. şt. III, dr. Ghionea Georgeta. 
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- ianuarie 2015 - decembrie 2015: interpretarea materialului documentar adunat, 
valorificare parţială prin studii şi articole în reviste de specialitate şi prin susţinerea de 
comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
Proiectul de cercetare nr. I/5 
Denumire: Biserica ortodoxă română şi probleme sociale (1853-1948). 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Narcisa Maria Mitu. 
Colectivul proiectului:  cercet. şt. III, dr. Narcisa Maria Mitu; cercet. şt. III, dr. Şerban 

Pătraşcu. 
- ianuarie 2015 – decembrie 2015: prelucrarea informaţiilor, redactare parţială. 

 
Proiectul de cercetare nr. I/6 
Denumire: O biserică în slujba naţiunii: normativitate, morală şi societate în sud-

vestul României (1840-1940). 
Coordonator: cercet. şt. III dr. Nicolae Mihai.  
Colectivul proiectului: cercet. şt. III, dr. Nicolae Mihai, cercet. şt. III, dr. Diana Mihaela 

Păunoiu, dr. Mihaela Camelia Buzatu. 
Proiectul de cercetare Nr. I/6-1 
Denumire: Biserica Ortodoxă, modelul creştin şi comunitatea locală: un dialog 

cultural în Oltenia modernă (1840-1880). 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Nicolae Mihai. 
Colectivul proiectului:  cercet. şt. III, dr. Nicolae Mihai.  
- 1 ianuarie – 31 decembrie 2015: continuarea documentării, identificarea şi fotocopierea 

documentelor relevante; selectarea şi organizarea materialului documentar adunat. 
Proiectul de cercetare Nr. I/6-2 
Denumire: O biserică în slujba naţiunii: discurs normativ şi practici culturale în sud-

vestul României (1900-1930). 
Coordonator: dr. Mihaela Buzatu. 
Colectivul proiectului:  dr. Mihaela Buzatu. 
- 1 ianuarie – 31 decembrie 2015: continuarea documentării, selectarea şi sistematizarea 

parţială a materialului documentar adunat, formularea parţială a concluziilor cercetării. 
Proiectul de cercetare Nr. I/6-3 
Denumire: Rolul socio-cultural al bisericii în viaţa comunităţilor din Oltenia în timpul 

Regelui Carol al II-lea (1930-1940).  
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Diana-Mihaela Păunoiu. 
Colectivul proiectului:  cercet. şt. dr. Diana-Mihaela Păunoiu.  
- 1 ianuarie – 31 decembrie 2015: continuarea documentării, selectarea şi sistematizarea 

parţială a materialului documentar adunat, formularea parţială a concluziilor cercetării. 
 

Proiectul de cercetare nr. I/7. 
Denumire: Credinţe creştine şi practici rituale în spiritualitatea oltenească. 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Anca Ceauşescu. 
Colectivul proiectului: cercet. şt. III, dr. Anca Ceauşescu, cercet. şt. III, dr. Loredana-

Maria Ilin-Grozoiu, cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr. 
- ianuarie – decembrie 2015: documentare în cadrul instituţiilor de specialitate (muzee, 

institute de cercetare şi centre judeţene de valorificare a culturii tradiţionale), bibliotecilor 
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judeţene, universitare şi B.A.R; cercetare de teren; organizarea materialului; valorificare parţială 
prin unor studii şi articole în reviste de specialitate şi prin susţinerea de comunicări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

 
Proiectul de cercetare nr. I/8 
Denumire: Contribuţia aşezămintelor ecleziastice la dezvoltarea artei religioase în 

Oltenia. 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu. 
Colectivul proiectului: cercet. şt. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, cercet. şt. III, dr. 

Anca Ceauşescu, pr. Marian Grozoiu (colaborator extern), arhid. asist. univ. dr. Gabriel Zamfir 
(colaborator extern).    

- ianuarie – decembrie 2015: documentare în cadrul instituţiilor de specialitate (muzee, 
institute de cercetare), Bibliotecii Mitropoliei Olteniei, bibliotecilor judeţene, universitare şi 
B.A.R; consultarea fondurilor de documente existente în cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor 
Naţionale Dolj şi Mehedinţi; fişarea şi verificarea informaţiei bibliografice; cercetare de teren; 
valorificarea parţială prin publicarea unor studii şi articole în reviste de specialitate şi prin 
susţinerea de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
Proiectul de cercetare nr. I/9 
Denumire: Credinţa ortodoxă şi tradiţia populară – între sacralitate şi raţionalitate. 
Coordonator: cercet. şt. I, dr. Cezar Avram.  
Cercetător Departamentul de etnografie: cercet. şt. III, drd. Gabriela Boangiu. 
- ianuarie 2015 – decembrie 2015: cercetare de teren în Timocul Sârbesc şi Bulgăresc, 

Istria şi a comunităţilor de români din Balcani; cercetare la românii vlahi din Grecia, aplicare 
interviuri semi-structurate, înregistrări audio-video (realizare film documentar), elaborarea, 
redactarea lucrării (abordare metodologică), participare la conferinţe, comunicări, simpozioane, 
publicare articole, studii în reviste de specialitate. 
 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. II 
Denumire: Filosofia numărului şi cantităţii. O cercetare în filosofia culturii 
Coordonator: cercet. şt. I dr. Ion Militaru. 
Colectiv de cercetare: cercet. şt. I dr. Ion Militaru. 
- ianuarie 2015 - decembrie 2015 elaborarea finală, redactare şi pregătirea manuscrisului 

pentru tipar. 
 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. III 
Denumire: Portrete şi imagini nobiliare în secolele XVI-XVIII  
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Oana-Andreia Sâmbrian 
Colectiv de cercetare: cercet. şt. III, dr. Oana-Andreia Sâmbrian 
- ianuarie – decembrie 2015: redactarea materialului în vederea publicării; susţinerea de 

lucrări la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate. 
 
PROGRAMUL DE CERCETARE NR. IV 
Denumire: Toponimie din  Oltenia şi Muntenia 
Coordonator: cercet.şt. II dr. Iustina Burci 
Colectiv de cercetare: cercet.şt. II dr. Iustina Burci 
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- ianuarie 2015 – decembrie 2015: Depistarea, extragerea şi fişarea informaţiei din 
dicţionarele citate şi din alte surse (cărţi, studii, dicţionare), apărute în ultimii ani, care ne pot 
oferi material suplimentar pentru lucrarea noastră. 

 
PROGRAMUL DE CERCETARE NR. V 
Denumire: Artă şi ideologie. Iconografia familiei Ceauşescu (1971- 1989) 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Gabriel Lohon 
 Colectiv de cercetare: cercet. şt. III, dr. Gabriel Lohon 
- 1 ianuarie – 31 decembrie 2015: documentare în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare 

din Bucureşti (BCU), Arhivele Naţionale, Biblioteca Judeţeană Dolj „Alexandru şi Aristia 
Aman”, Biblioteca Universităţii din Craiova, baze de date electronice etc. 

 
PROGRAMUL DE CERCETARE NR. VI 
Denumire: Biserica şi societatea în secolul XXI 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Roxana Radu, cercet. şt. III, dr. Mihaela Bărbieru 
Colectiv de cercetare: cercet. şt. I, dr. Cezar Avram,  cercet. şt. III, dr. Roxana Radu, 

cercet. şt. III, dr. Mihaela Bărbieru 
 - 1 ianuarie – 31 decembrie 2015: documentarea în cadrul Bibliotecii Județene 

Dolj „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale, Biblioteca Universității din Craiova, baze 
de date etc., organizarea materialului în vederea publicării, susţinerea de lucrări la manifestări 
ştiinţifice, redactarea finală și publicarea materialului în reviste cotate CNCSIS B+, B sau C. 
 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. VII 
Denumire: Piese de metal şi metalurgia în prima epocă a fierului în Oltenia 
Coordonator: cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr 
Colectiv de cercetare: cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr 
- 1 ianuarie – 31 decembrie 2015: documentare bibliografică şi de teren în muzeele din 

Oltenia (Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul Porţilor de Fier, Turnu Severin, Muzeul Judeţean 
Gorj, Tg. Jiu, Muzeul Judeţean Olt, Slatina) 

 
 
  

 


