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FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE 
 

PLAN STRATEGIC DE CERCETARE 

2018 – 2023 

 

1. DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE UMANE ȘI SOCIAL POLITICE 
Nr. 

crt. 
Tema Obiective propuse Termen 

Surse de 

Finanțare 
Responsabil Mod de valorificare 

1. Identități și frontiere în 

centrul și în sud-estul 

Europei 

- crearea unei baze de date 

cu literatura fundamentală a 

domeniului; 

- repertorierea evoluției 

identităților și 

frontierelor etno-culturale, 

lingvistice, urbane, de stat în 

ariile menționate (perioada 

medievală – secolul XXI) 

- crearea unei baze de date 

cartografice adiacente temei 

cercetate 

2013-2023 Finanțare externă, 

guvernamentală, 

alte surse 

Prof.univ.dr. 

Ștefan Purici 

 

Echipa 

Conf. univ. dr. 

Florin Pintescu 

Conf.univ.dr. 

Harieta Sabol 

 

- volum de autor, studii și articole, 

simpozion științific internațional și 

workshop tematic  

2 Structuri sociale și categorii 

militare în nordul Moldovei 

(sec. XV-XVII). 

- crearea unei baze de date 

privitoare la apartenența 

socială și evoluția numerică 

a categoriilor militare din 

nordul Moldovei în secolele 

XV-XVII ; 

- realizarea unei comparații 

între structurile militare din 

spațiul moldovean, 

muntean, maghiar, slav și 

turco-tătar, circumscrise 

perioadei cercetate 

2013-2023 Finanțare MAPN,  

MEN, alte surse 

Conf. univ. dr. 

Florin Pintescu 

 

Echipa 

Lector univ. dr. 

Vasile Demciuc 

Lector.univ.dr. 

Violeta Epure 

- lucrare monografică, organizare 

simpozioane științifice și 

workshop-uri tematice 

3. Geopolitica României, 

geopolitica spațiului pontic, 

geopolitica Federației Ruse 

Analiza inițiativelor 

geopolitice ale României 

din secolele XX-XXI și 

creionarea unor soluții de 

perspectivă 

2013-2023 Finanțare MAPN, 

MEN, alte surse 

Conf.univ.dr. 

Florin 

PINTESCU, 

 

Echipa 

Lect.univ. dr. 

Ioana Șlusarciuc 

lucrări monografice, organizare 

simpozioane științifice și 

workshop-uri tematice 
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Lect.univ. dr. 

Andreea Ioana 

Cozianu 

4. Identitate și alteritate în 

spațiul românesc în epoca 

modernă 

realizarea unei baze de date 

cu referințele literare și 

științifice privitoare la 

imaginea “străinilor” văzuți 

de către români în epoca 

modernă ; 

 realizarea unei baze de date 

cu imaginea românilor din 

epoca modernă, în 

publicistica și literatura 

străină 

2013-2023 Finanțare MEN, 

alte surse 

Lect.univ.dr. 

Dinu Bălan 

 

Echipa 

Lector univ.dr. 

Vlad Gafița 

Lect. univ. dr. 

Mirela Beguni 

- volum de studii, simpozion 

științific internațional, 

publicare de studii și articole. 

5. Interferențe etno-

confesionale și culturale în 

Bucovina (sec. XIX-XXI) 

Crearea unei baze de date cu 

izvoarele inedite, publicate 

și cu literatura științifică 

circumscrisă acestei teme; 

 

Elaborarea unui studiu 

interdisciplinar (istorie, 

istoria ideilor, istoria 

religiilor, antropologie 

istorică) circumscris temei 

cercetate 

 

 

2013-2023 Finanțare MEN,  

alte surse, 

Finanțare externă 

Prof.univ. dr. 

Ștefan PURICI 

 

Echipa 

Conf.univ. dr. 

Harieta Sabol 

Lect.univ. dr. 

Dinu Balan 

Lect.univ. dr. 

Radu Florian 

Bruja 

Lect.univ. dr. 

Vlad Gafița 

- volum de studii, simpozion 

științific internațional, 

publicare de studii și articole, 

organizare de workshop tematic. 

6. Cercetări interdisciplinare, 

etnoarheologice, 

etnoistorice și geografico-

demografice în Bazinul 

superior și mijlociu al Văii 

Moldovei. 

realizarea unui 

repertoriu al 

descoperirilor arheologice 

de tip cucutenian, epoca 

bronzului, Hallstatt și La 

Tene din spațiul cercetat; 

2013-2023 Finanțare MEN, 

Alte surse 

Conf. univ. dr. 

Dumitru 

Boghian, 

 

Echipa 

Lect. univ. dr. 

Sorin Ignătescu 

Lect.univ. dr. 

Violeta Epure 

-  organizarea unei expoziții 

arheologice cu exponate 

reprezentative; 

- publicarea unui volum cu studii 

tematice, organizare de simpozion 

internațional și workshop tematic 

7. Regimul comunist în 

România și în sud-estul 

Europei. Analiză comparată 

Realizarea unor studii 

comparate privitoare la  

comunismul din România, 

URSS și sud-estul Europei 

2013-2023 Finanțare MEN, 

Finanțare externă, 

alte surse 

Prof.univ. dr. 

Gheorghe 

ONIȘORU 

Echipa  

Conf.univ. dr. 

Harieta Sabol, 

- volum de studii, simpozion 

științific internațional, 

publicare de studii și articole,  

-organizare de workshop tematic. 
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Lector univ. dr.  

Radu Florian 

Bruja 

Lector univ. dr.  

Vlad Gafița 

8. Manuscrisele românești în 

Moldova (sec. XVI-XIX). 

Origini, clasificare, 

circulație 

- creare baze de date cu 

manuscrisele românești din 

Moldova (sec. XVI-XIX) 

- inventarierea și analiza 

inscripțiilor  

din manuscrisele cercetate 

2013-2023 Finanțare MEN, 

alte surse 

Prof. univ. dr. 

Olimpia Mitric 

 

 

Echipa 

Lect. Univ. Dr. 

Violeta Epure, 

lect. univ. dr. 

Mirela Beguni 

- organizarea unei expoziții de 

fotocopii a principalelor 

manuscrise românești adiacente 

tematicii cercetate (paginile de 

titlu) 

- volum tematic de studii, 

simpozion internațional, 

workshop thematic 

  

9. Fascisme românești, 

fascisme europene 

Creare baze de date cu 

privire la sursele primare 

privitoare la istoria extremei 

drept în România 

-compararea 

caracteristicilor extremei 

drepte din România cu 

extrema dreaptă din vestul 

Europei  

2013-2023 Finanțare MEN, 

Finanțare externă, 

alte surse 

Lect.univ. dr. 

Radu Florian 

Bruja 

Lect.univ. dr. 

Vlad GAFIȚA 

- volume tematice de studii, 

organizare simpozioane și 

workshop-uri tematic 

10. Arta ecleziastică de 

influență bizantină în  

Moldova medievală 

- crearea unei baze de date 

privitoare la geneza, 

evoluția și situația actuală a 

monumentelor arhitectural-

artistice de inspirație 

bizantină, din Moldova 

medievală ; 

- realizarea unui studiu 

comparativ al acestor 

monumente cu 

monumentele similare din 

spațiul ortodox grecesc și 

slav 

2013-2023 Finanțare MEN, 

Finanțarea 

externă, alte surse 

Lector univ. dr. 

Vasile Demciuc 

 

Echipa 

Lect. univ. dr. 

Rodica 

Iacobescu 

Lect. univ. dr. 

Mirela Beguni 

 

- volum tematic de studii, album de 

artă, organizare simpozion și 

workshop tematic 

12.  Development of cross-

border cooperation in 

promoting objects of 

historical and cultural 

heritage in the cross-border 

territory of Romania and 

1.Conservarea și 

promovarea patrimoniului 

cultural și istoric în regiunea 

transfrontalieră România-

Ucraina; sporirea gradului 

2020-2021 Programul 

Operațional 

Comun România-

Ucraina 2014-

2020 

Conf.univ.dr. 

Harieta SABOL 

 

Echipa: 

Prof.univ.dr. 

Ștefan PURICI 

Crearea și distribuirea unor produse 

de informare atractive și actuale: 

tururi virtuale 3D ale unor obiective 

turistice reprezentative, tururi 

video, publicații în limbile engleză, 
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Ukraine   

   

   

de conștientizare a turiștilor 

pentru acest patrimoniu 

2. Susținerea dezvoltării 

culturii locale, a identității 

culturale specifice și a 

dialogului cultural între 

comunitățile din județul 

Suceava și regiunea Ivano-

Frankivsk 

 

Conf.univ.dr. 

Florin 

PINTESCU 

Conf.univ.dr. 

Liviu POPESCU 

Lect.univ.dr. 

Dinu OPREA 

 

română și ucraineană, hartă inter-

activă. 

13. Competența morală și 

valorile personale 

- dialogul fertil între valori si 

culturi diverse 

- 

2017-2022 Universitate 

Surse proprii 

Prof. univ. dr. 

Bogdan 

POPOVENIUC 

 

Participări la conferințe 

internaționale, realizare cercetări pe 

relațiile dintre  competenței morale, 

valorilor personale, valorilor 

morale, gândirii critice și 

trăsăturilor de personalitate 

 

 

14. Etica și integritatea 

academică 

- studierea coordonatelor 

morale in exercitarea 

profesiei didactice într-un 

context flexibil al 

finalităților educaționale 

construit prioritar pe repere 

atitudinal valorice, 

promovarea,  

- formarea cadrelor 

didactice   

2018-2023 Fonduri MEN Prof. univ. dr. 

Bogdan 

POPOVENIUC 

 

 

workshop internațional, 

lucrare colectivă, 

studii și articole 

grant de cercetare  

dezvoltare rețea academică etică și 

integritate 

15 Inserția pe piața muncii, 

vectorul învățământului 

terțiar 

Diversificarea și 

îmbunătățirea ofertei și 

programelor educaționale 

din 4 centre de învățământ 

superior acreditate, în 

vederea intensificării 

procesului de integrare a 

cursanților și studenților în 

învățământul terțiar 

universitar și non-

universitar, în corelație cu 

nevoile pieței muncii din 

sectoarele economice 

2019-2021 FSE POCU 2014-

2020 

Lector univ.dr. 

Ioana Andreea 

COZIANU 

Echipa  

Conf.univ.dr. 

Alexandru-Ionuț 

Cristea,  

Lect.univ.dr. 

Cristina 

CORMOȘ 

Conf.univ.dr. 

Radu-Florian 

BRUJA 

Crearea a 6 oferte educaționale/ 

cursuri complementare, în corelație 

cu nevoile pieței muncii; 

Practică studențească; 

Broșuri de promovare; 

Workshop-uri. 
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identificate prin SNC și 

SNCDI. 

Lect.univ.dr. 

Vlad GAFIȚA 

Lect.univ.dr. 

Vasile BUDUI 

16. Educational University 

Romanian-Ukrainian Cross-

Border Cooperation - 

UNIV.E.R-U 

Dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemului de 

învățământ superior, în aria 

de acțiune a 

programului, prin cooperare 

transfrontalieră, în 

beneficiul direct al 

studenților, comunităților 

academice și minorităților 

românești/ucrainene din 

Suceava și Odessa 

2020-2021 Programul 

Operațional 

Comun România-

Ucraina 2014-

2020 

Lect.univ.dr. 

Marcela 

ȘLUSARCIUC  

Echipa 

Prof.univ.dr. 

Ștefan PURICI 

Lect.univ.dr. 

Sorin 

IGNĂTESCU 

Lect.univ.dr. 

Vlad GAFIȚA 

1. pregătirea a 120 de studenți 

pentru adaptarea la noile realități de 

pe piața muncii, în cadrul unor școli 

de vară/iarnă; 

2. elaborarea și oferirea unor seturi 

de materiale informative și manuale 

privind posibila cooperare în 

domeniul 

educației și inovării în cel puțin 15 

universități din aria de acțiune a 

programului etc. 

17. Copii și tineri integrați 

pentru o lume mai bună 

Abordarea integrată și 

inovativă a 80 copii cu 

cerințe educaționale 

speciale și a 750 copii cu risc 

de abandon școlar, respectiv 

a 211 cadre didactice și 268 

părinți/tutori ai copiilor 

aflați în situații de risc etc., 

în vederea creșterii gradului 

de incluziune socială a 

copiilor din 4 județe: 

Suceava, Botoșani, 

Harghita, Tulcea 

2021-2023 Granturi 

norvegiene SEE 

2014-2021 

Lector univ.dr. 

Andreea-Ioana 

COZIANU 

Echipa 

Conf.univ.dr. 

Alexandru-Ionuț 

CRISTEA 

Lector univ.dr. 

Cristina 

CORMOȘ  

Elaborarea de metodologii privind 

identificarea și monitorizarea 

copiilor cu risc de abandon școlar 

sau cu dificultăți de învățare/psiho-

comportamentale 

 

Servicii de sprijin educațional 

„Școală după școală” 

 

Consiliere parentală, cursuri de 

formare etc. 

 

Workshop 

 

2. DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 
Nr. 

crt. 
Tema Obiective propuse Termen 

Surse de 

Finanțare 
Responsbil Mod de valorificare 

1. Studii de teren în potamologia 

ortotidală. Analiza datelor de 

calitate a apelor curgătoare 

 

Completarea bazei de date 

disponibile. Analiza și 

interpretarea datelor obținute în 

urma aplicațiilor de teren.   

2018-2023 UEFISCDI 
Lect.univ. dr. 

Andrei-Emil 

BRICIU 

Valorificarea rezultatelor cercetării 

prin comunicări în cadrul 

manifestărilor științifice, publicații 

indexate WOS și BDI. 

2. 
Reconstituirea dinamicii 

albiilor de râu din România 

 

Completarea bazei de date 

disponibile. Analiza și 

interpretarea datelor obținute în 

urma aplicațiilor de teren.   

2018-2023 UEFISCDI 
Lect.univ. dr. 

Francisca 

CHIRILOAEI 

Valorificarea rezultatelor cercetării 

prin comunicări în cadrul 

manifestărilor științifice, publicații 

indexate WOS și BDI. 
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3. 
Reconstituirea evoluției râurilor 

din Romania din Holocen, pe 

baza interpretării 

geomorfologice și dendro-

cronologice a trunchiurilor 

subfosile 

Evaluarea răspunsului râurilor la 

schimbările climatice din 

Holocenul Târziu, pe baza 

caracteristicilor sedimentare și 

inelelor de creștere ale 

trunchiurilor subfosile  

2018-2023 UEFISCDI 

Lect.univ. dr. 

Francisca 

CHIRILOAEI 

Dr. Gabriela 

FLORESCU 

 

 

Articole indexate WOS și BDI, 

capitole de carte, participări la 

conferințe internaționale 

5. Soluții de organizare a 

teritoriului agricol și de 

exploatare agricolă durabilă 

bazate pe inventarierea 

alunecărilor de teren și 

ravenelor 

 

Identificarea unor soluții optime 

de organizarea și valorificarea 

teritoriului agricol 

2015-2018 
Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

Prof.univ. dr. 

Maria 

RĂDOANE 

Simpozion internațional,  volum 

tematic, studii și articole 

6. 

Analiza variabilității climatice 

pe baza depozitelor glaciare și  

sedimentelor lacustre 

 

Evaluarea potențialului 

sedimentelor lacustre montane 

și al depozitelor glaciare ca 

arhive de mediu în contextul 

variabilității climatice naturale 

pe termen lung în Carpații 

românești. 

2018-2021 UEFISCDI 

Conf.univ. dr. 

Marcel 

MÎNDRESCU 

Dr. Gabriela 

FLORESCU 

Simpozion internațional,  volum 

tematic, studii și articole indexate 

WOS și BDI 

7. 
Variabilitatea extremelor 

climatice din Dobrogea dintr-o 

paleoperspectivă bazată pe 

izotopii stabili de oxigen din 

inelele arborilor 

 Îmbogățirea cunoștințelor 

privind apariția unor evenimente 

climatice și hidroclimatice 

extreme; conturarea unor măsuri 

eficiente privind managementul 

secetei 

2020-2023 UEFISCDI 

Conf.univ.dr. 

Marcel 

MÎNDRESCU, 

Dr. Viorica 

NAGAVCIUC, 

Simpozion internațional,  volum 

tematic, studii și articole indexate 

WOS și BDI 

8. 

Evenimente hidrologice 

extreme în perioada 

Holocenului în centrul și sud-

estul României 

1. Reconstrucția cantitativă a 

frecvenței/magnitudinii 

inundațiilor din regiunile 

analizate în ultimii 6.000 ani. 

2. Crearea unor reconstrucții 

paleoclimatice și de paleo-

vegetație în vederea evaluării 

rolului climatic și al modului de 

utilizare al terenurilor asupra 

apariției viitorilor. 

2021-2024 UEFISCDI 

Dr. Gabriela 

FLORESCU 

 

Conf.univ.dr. 

Marcel 

MÎNDRESCU, 

3 studenți 

doctoranzi 

Simpozion internațional,  volum 

tematic, studii și articole indexate 

WOS și BDI 

7. 

Emigrația românească post-

decembristă: caracteristici, 

tendințe, impact. 

Identificarea unor oportunități 

de colaborare științifică, crearea 

unei baze de date, cercetări în 

teren (anchete pe bază de 

interviu și chestionar) și 

valorificarea rezultatelor 

cercetării 

2018-2023 UEFISCDI, alte surse 
Lector univ. dr. 

Despina 

SAGHIN 

Manifestări științifice 

internaționale, studii și articole 

WOS și BDI 
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DECAN, 

 
Conf.univ. dr. Florin PINTESCU 
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Dinamica peisajelor culturale 

situate în frișele miniere în 

elaborarea strategiilor rurale 

1. Identificarea și valorificarea 

calității patrimoniale a peisajelor 

culturale și valorificarea lor 

turistică, bazată pe experiența 

turismului durabil. 

2. Identificarea actorilor locali 

capabili să susțină, printr-un 

parteneriat public-privat 

dezvoltarea turismului în 

regiunile miniere abandonate. 

2018-2023 Surse proprii 

Conf.univ.dr. 

Viorel 

CHIRIȚĂ 

Lector univ.dr. 

Magda 

LUPCHIAN 

Manifestări științifice 

internaționale, studii și articole 

WOS și BDI 

9 

Planificare, amenajare și 

valorificare turistică în județul 

Suceava 

1. Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a turismului 

bucovinean 

2. Identificarea ariilor de 

polarizare turistică și de 

conturare a ariei de dezvoltare 

regională turistică Bucovina 

 

2018-2023 
Consiliul Județean 
Suceava 

Conf.univ.dr. 

Viorel 

CHIRIȚĂ 

Lector univ.dr. 

Magda 

LUPCHIAN 

Manifestări științifice 

internaționale, studii și articole 

WOS și BDI 

10. 

Identificarea și analiza 

materialelor cartografice 

privitoare la Bucovina 

1.Stabilirea unei cronologii  

2. Integrarea în cadrul sistemelor 

geografice informatice 

3. Evaluarea modificărilor de 

peisaj 

2018-2023 Resurse proprii 

Conf.univ.dr. 

Ionuț-

Alexandru 

CRISTEA, 

5 studenți 

Manifestări științifice 

internaționale, studii și articole 

WOS și BDI 

11. 

Utilizarea UAV și a scanării 3D 

în cartografierea tematică 

Utilizarea DJI INSPIRE 2 și 

LEICA BLK 360 pentru diverse 

studii de caz 

2018-2023 

Development of 
cross-border 

cooperation in 

promoting objects of 
historical and cultural 

heritage in the cross-

border territory of 
Romania and 

Ukraine, 

2SOFT/2.1/91- HE-
CROSS 

Conf.univ.dr. 

Ionuț-

Alexandru 

CRISTEA 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

POPESCU 

Lect.univ.dr. 

Dinu OPREA 

5 studenți 

Manifestări științifice 

internaționale, studii și articole 

WOS și BDI 


