
CENTRUL DE STUDII ISTORICE ŞI 
SOCIAL-CULTURALE EST-EUROPENE 

Activitatea centrului CSISCEE se desfășoară în domeniile 
fundamentale de cercetare: Ştiinţe umaniste şi arte; Ştiinţe 
politice; Ştiinţe sociale, subdomeniile: Istorie; Arheologie; 
Studii culturale; Filosofie; Relaţii internaţionale şi studii 
europene; Sociologie.

Activitățile de cercetare ale Centrului CSISCEE converg cu 
ariile tematice prevăzute în Strategia Naţională de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, cu referire la 

Soluţii inovatoare pentru sectorul public, domeniul de prioritate publică - Patrimoniu 
şi indentitate culturală. Acest domeniu este în concordanţă cu obiectivele esenţiale ale 
Uniunii Europene, de promovare a patrimoniului cultural al fiecărei ţări membre şi de afirmare 
a identităţilor de grup în coordonatele multiculturalităţii. El vizează o gamă largă de teme de 
cercetare ştiințifică, de la impactul social al ştiinţei şi tehnologiei, la dezvoltarea sistemului de 
educaţie, până la înţelegerea trecutului și anticiparea provocărilor societale, locale ori 
globale.



CENTRUL DE STUDII ISTORICE ŞI 
SOCIAL-CULTURALE EST-EUROPENE 

Centrul CSISCEE oferă servicii de 
consultanță și expertize pentru mediul 
socio-economic, după cum urmează:
 · Efectuarea de săpături arheologice 
preventive sau de salvare; 
·  Realizarea unor baze de date 
arheologice pentru materialele rezultate 
din stațiunile cercetate;
 ·  Realizarea documentării pentru evoluţia 
istorică a unor comunități sau epoci 
istorice;
 ·  Servicii de ghidaj în turismul cultural 
desfăşurat în regiunea Dunării de Jos şi 
Dobrogea;
 ·  Organizarea de circuite turistice 
culturale în regiunea Dunării de Jos şi 
Dobrogea;
 ·  Consultanţă în domeniul evidenţei şi 
legislației patrimoniului cultural;
 ·  Organizarea unor şcoli de vară pe 
diverse teme şi fenomene care au marcat 
istoria spațiului danubiano-pontic;
 ·  Efectuarea de sondaje şi aplicarea de 
chestionare pentru diverse aspecte 
sociale şi economice;
 ·  Editarea de manuscrise din domeniile 
Istorie, Filosofie şi Sociologie în vederea 
publicării;
 ·  Traduceri din engleză şi franceză pentru 
lucrări din domeniile Istorie, Filosofie şi 
Sociologie în vederea publicării în limba 
română;
 ·  Elaborarea de crestomaţii pentru 
diverse epoci şi fenomene istorice, teme 
de filosofie sau sociologie.

Coordonator (Director / Responsabil): 
Prof. dr. Arthur-Viorel TULUŞ
Consiliul de conducere/știintific:
- Prof. dr. Arthur-Viorel TULUŞ
- Prof. dr. Ion CORDONEANU (director adjunct)
- Prof. dr. Ivan IVLAMPIE (director adjunct)
- Lect. dr. Decebal NEDU (secretar)
Consiliul științific:
- Prof. dr. Arthur TULUȘ (director) – președintele consiliului
- Prof. dr. Ion CORDONEANU (director adjunct)
- Prof. dr. Ivan IVLAMPIE (director adjunct)
- Lect. dr. Decebal NEDU (secretar)
- Lect. dr. Ovidiu COTOI (coordonator al secției Istorie Veche 
și Arheologie)
- Prof. dr. Constantin ARDELEANU (coordonator secție 
Istorie Medievală și Modernă)
- Prof. dr. George ENACHE (coordonator secție Istorie 
Contemporană și Relații Internaționale)
- Prof. dr. Ivan IVLAMPIE (coordonator secție Filosofie și 
Studii Culturale)
- Conf. dr. Răzvan DINICĂ (coordonator  secțieSociologie)
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