
PERCEPłIA TRIANONULUI ÎN TIMPUL PERIOADEI INTERBELICE 
         

Istvan POLGAR 
 

Rezumat. GraniŃa româno-maghiară, trasată la sfârşitul procesului de pace care a urmat primului război 
mondial, a fost de la început, şi este şi astăzi, un subiect controversat în cercetarea istorică a celor două Ńări vecine. 
Intensitatea cu care fiecare partener de dialog a susŃinut mai mult sau mai puŃin argumentat de-a lungul timpului teza 
sa, teze care au fost lansate pe piaŃa internă şi externă a cărŃilor de istorie, a fluctuat, fiind influenŃată de o 
complexitate de factori politici, ideologici sau economici.  

 În acest studiu dorim să prezentăm o scurtă imagine a temelor şi subiectelor care au dominat cercetarea 
românească şi maghiară, respectiv cauzalitatea relaŃiilor care sunt interconectate în argumentarea studiilor lor.  

 
Cuvinte cheie: Trianon, tratat, interbelic, Ungaria, percepŃie 

 
 

CONSIDERAłII CU PRIVIRE LA SITUA łIA EVREILOR DIN ROMÂNIA ŞI  
UNGARIA ÎN TIMPUL ANILOR 1945-1953 

          
Anca OLTEAN 

 
 Rezumat. Evreii din România şi Ungaria au sperat că instalarea comunismului va pune capăt discriminărilor 

pe care ei au trebuit să le îndure în trecut, discriminări care au culminat cu Holocaustul. În câŃiva ani ei au realizat că 
comunismul nu le va îmbunătăŃi situaŃia şi o parte a lor a ales să emigreze în Israel, în special din România. În 
Ungaria, mai mulŃi evrei au ales să se integreze în statul comunist şi să nu emigreze.  

 
Cuvinte cheie: Evreii, România, Ungaria, comunism, asimilare, emigrare.  

 
 

DESTINUL ISTORICULUI ŞI OMULUI POLITIC SILVIU  
DRAGOMIR ÎN ROMÂNIA COMUNIST Ă 

 
 Sorin ŞIPOŞ 

 
Rezumat. Încheierea Războiului Mondial nu a adus liniştea atât de dorită de români. Pentru Dragomir a însemnat 

pierderea catedrei universitare şi câŃiva ani de detenŃie în închisorile comuniste. Împotriva intelectualilor şi oamenilor 
politici – unii foşti demnitari în perioada interbelică, sub regimul autoritar instaurat de Carol al II-lea, s-a pornit o politică 
dură de exterminare. În România, intelectualul devenise sinonim cu burghezul, cu exploatatorul clasei muncitoare şi, evident, 
cu contrarevoluŃionarul care încerca prin toate mijloacele să reînvie vechea ordine.  

Silviu Dragomir şi ceilalŃi demnitari au rămas la Sighet până în 5 iulie 1955, când o parte au fost puşi în libertate, 
iar alŃii transferaŃi în alte închisori. Astfel, conform notei telefonice cu nr. 4/39 374 din 9 06 1955 trimisă de DirecŃia 
Penitenciare, Lagăre şi Colonii Bucureşti către Penitenciarul Principal Sighet, se solicita punerea în libertate a deŃinutului 
Dragomir Silviu. Silviu Dragomir a revenit, timid, în activitatea ştiinŃifică în anul 1955, când a fost angajat colaborator 
extern la început, iar mai apoi cercetător ştiinŃific permanent la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj. Lipsit de sprijin 
financiar (statul român îi anulase pensia), scos din imobilul aflat pe strada Mikó, Silviu Dragomir nu a fost însă uitat de unii 
dintre foştii studenŃi şi mai tinerii săi colaboratori din perioada interbelică. Constantin Daicoviciu şi Andrei OŃetea au 
intervenit să fie angajat la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj, precum şi în rezolvarea unor probleme. 

 
Cuvinte cheie: Silviu  Dragomir, România comunistă, Securitate, istoric, om politic   

 
 

O ISTORIE A ISTORIEI GLOBALE  
 

Chloé MAUREL 
 

Rezumat. Orientarea istoriei globale care s-a dezvoltat timp de treizeci de ani in Statele Unite, aduce inovaŃii 
metodologice şi epistemologice de valoare. Această orientare este productivă şi dinamică. Ea a generat un număr mare 
de publicaŃii şi a dus la crearea unui număr mare de instituŃii de cercetare în Statele Unite. Abordarea globală este 
folosită din ce în ce mai mult şi în Europa. Dar este important să menŃionăm faptulcă multe dintre inovaŃii nu sunt cu 
adevărat noi, ci ele împrumută principiile şi metodele de la direcŃii anterioare, cum ar fi istoria comparata sau istoria 



transnaŃională. De aceea trebuie să fim atenŃi la posibilele motivaŃii ideologice prezente în lucrările aparŃinând istoriei 
globale 

 
Cuvinte cheie: istorie globală, studii culturale, istorie universală, studii culturale, istorie transnaŃională 

 
 
IMAGINEA LONDREI CA MOZAIC CULTURAL ÎN ROMANELE SCR ISE DE SALMAN 

RUSHDIE, HANIF KUREISHI, MONICA ALI ŞI ZADIE SMITH 
 

Simona Veronica ABRUDAN CACIORA 
 

Rezumat. Scopul acestei lucrări este de a evidenŃia faptul că, mai mult decât oricând, Europa poate fi 
percepută ca un bogat mozaic cultural. Dată fiind marea diversitate a celor care trăiesc în Europa contemporană, 
sucesul Uniunii Europene depinde, printre altele, de eforturile făcute în vederea integrării şi cooperării între state, 
respectându-se totodată drepturile şi libertăŃile individuale. 

În ultimele decenii, mai multe metropole ale „Vechiului Continent” s-au transformat într-un bogat mozaic 
cultural, unde oameni aparŃinând unor diverse naŃiuni, regiuni şi culturi se întâlnesc şi interacŃionează; spaŃiul urban 
al Europei contemporane poate fi considerat o oglindă ce reflectă procese în desfăşurare în întreaga Comunitate 
Europeană. 

Această lucrare prezintă modul în care câŃiva romancieri contemporani percep Londra şi problemele cu care 
această metropolă se confruntă, aducând argumente în favoarea toleranŃei, care ar putea reprezenta o soluŃie pentru 
convieŃuirea în Europa contemporană. 

 
Cuvinte cheie: oraşe transculturale, multiculturalism, integrare, Uniunea Europeană. 

 
 

INTRODUCEREA STUDIILOR EUROPENE  
ÎN UNIVERSIT ĂłILE DIN ROMÂNIA 

 
Mariana BUDA 

 
Rezumat. În România studiile europene ca specializare au fost introduse relativ târziu în comparaŃie cu alte 

Ńări din Europa. Imediat după căderea comunismului, universităŃile din România au făcut eforturi pentru a introduce 
dimensiunea europeană în curriculele de învăŃământ. Primele specializări de studii europene datează de la jumătatea 
anilor 90. Azi, învăŃământul superior românesc în domeniul studiilor europene respectă standardele europene şi oferă 
cursuri de studii europene la nivel european.    

 
 Cuvinte cheie: Studii europene, România, ÎnvăŃământ superior, începutul specializării  

 
 

AVOCATUL POPORULUI AL UNIUNII EUROPENE 
 

Viktorya SERZHANOVA 
  

 Rezumat. Lucrarea are ca scop prezentarea instituŃiei europene a avocatului poporului al cărei obiectiv 
principal este de a studia plângerile privind administraŃia defectă a instituŃiilor şi a structurilor europene. Începând cu 
originile şi baza legală a acestei instituŃii şi continuând cu competenŃele avocatului poporului şi rolurile sale, studiul 
încearcă să îşi aducă o contribuŃie importantă la o mai bună cunoaştere a tuturor drepturilor cetăŃenilor europeni. 

 
Cuvinte cheie: avocatul poporului, Consiliul Europei, ComunităŃile europene, UE 

 
 

AVANTAJUL COMPARATIV AL UNIUNII EUROPENE  
LA RĂSCRUCE DE DRUMURI 

        
Monica OPROIU 

 
Rezumat. UE devine din ce în ce mai implicată în managementul crizei şi în prevenirea conflictelor din 

întrega lume construindu-şi o identitate distinctă prin Politca Comună de Apărare şi Securitate. Chiar dacă secŃiunea 
referitoare la apărare este încă insuficient dezvoltată, componenta de securitate – prin managementul crizelor civile şi 



militare – a poziŃionat UE ca pe un jucător de seamă in acest domeniu şi i-a format o reputaŃie  de intermediar cinstit. 
Tratatul de la Lisabona asigura UE un cadru legal clar în urmărirea unei abordări cuprinzătoare a tuturor 
instrumentelor existente în aşa fel încât să prevină conflictele şi să managerieze crizele în timp ce noul Concept 
Strategic NATO ar putea face AlianŃa să devină un competitor direct în managementul  crizelor civile. Această lucrare 
studiază modelul specific de management al crizelor civile practicat de către UE şi îl evaluează din perspectivele de 
după Tratatul de la Lisabona. 

 
Cuvinte cheie: Politca Comună de Apărare şi Securitate, managementul crizelor civile, Tratatul de la 

Lisabona, misiunile UE 
 
 

POLITICA ŞTIIN łEI ŞI TEHNOLOGIEI ÎN UNIUNEA  
EUROPEANĂ - LIDERI AI  INOVA łIEI CU DIFERITE REZULTATE 

 
Olivér KOVÁCS, Ágnes OROSZ 

 
 Rezumat. Studiul nostru intenŃionează să contribuie la o mai bună înŃelegere a problemei progresului 

economic în inovaŃiile educaŃiei superioare europene prin folosirea abordării politicilor ştiinŃei şi tehnologiei. 
Lucrarea subliniază unele imperfecŃiuni, dând o privire de ansamblu asupra situaŃiei din Uniunea Europeană. În timp 
ce un sector al literaturii economice sugerează că cheltuielile crescânde pe R&D şi pe inovaŃie conduc la mai bune 
performanŃe economice, noi subliniem, în mod empiric că, aceste cheltuieli mari în sine, nu sunt în mod necesar 
suficiente pentru a stimula creşterea.  

 
 Cuvinte cheie: ştiinŃele politice în UE, decalajul inovaŃiei, ştiinŃele politice în Finlanda, ştiinŃele politice în 

Germania, creştere economică.  
 
 

ESTE MOMENTUL POTRIVIT PENTRU UN AGREEMENT PRIVIND  
COMERłUL LIBER ÎNTRE UNIUNEA EUROPEAN Ă ŞI CANADA? 

           
Sanda FĂRCAŞ 

 
Rezumat. Studiul prezent investighează perspectivele Uniunii Europene şi ale Canadei de a forma un Acord 

asupra comerŃului liber (ETA) dintr-o perspectivă a jocului formării de reŃele. Uitându-ne la precondiŃiile care definesc 
un asemenea fel de parteneriat economic, intenŃionăm să determinăm în ce măsură putem prezice dacă acest proiect va 
fi acceptat sau nu şi în consecinŃă, realizabil.  

   
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, Canada, business, acord, uniune vamală 

 
 

RELAłIILE DINTRE UNIUNEA EUROPEAN Ă ŞI MOLDOVA  
ÎNCEPÂND CU 1991: RETROSPECTIVE ŞI PERSPECTIVE 

 
Viorica łÎCU 

 
Rezumat. Într-o încercare de a explica această realitate ne vor fi de ajutor câteva reflecŃii asupra evoluŃiei 

relaŃiilor dintre Uniunea Europeană şi Moldova, relaŃii care au început cu momentul în care Moldova şi-a câştigat 
independenŃa, lucrarea de faŃă va încerca să analizeze acest subiect în mod explicit. De la ziare la studii academice 
(fără a mai menŃiona comisiile de experŃi sau alte analize şi critici) contribuŃiile axate pe natura relaŃiilor dintre 
Uniunea Europeană şi Moldova au cunoscut un trend ascendent (în special în Moldova) în conformitate cu aspiraŃiile 
Ńării la integrarea în UE. Prezenta lucrare a beneficiat de aceste contribuŃii dar, în acelaşi timp, a folosit multe alte 
documente din UE şi Moldova, documente referitoare acest subiect, pentru a aprofunda şi dezvolta subiectul 

     
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, Moldova, relaŃii internaŃionale, Uniunea Sovietică  

 
 



INTEGRAREA BALCANILOR, CAZUL ALBANEZ 
 

         Klajdi GJONDEDAJ 
 
 Rezumat. Albania este desigur unul din cazurile unice din Europa de Est nu doar prin mărime şi locaŃie, dar 
şi prin moştenirea în dezvoltarea economică dar şi multe alte trăsături. Fără a nega similarităŃile cu alte state foste 
comuniste, Albania a urmărit propria sa cale de transformare economică în cadrul economiei de piaŃă. Transformarea 
economică urmată anterior de programul de stabilizare care a fost implementat încă din 1992 arată reala posibilitate a 
acestei Ńări de a-şi abandona izolarea îndelungată şi a crea o nouă societate democrată şi o nouă economie de piaŃă  
 Albania este serios implicată în transformarea sa istorică şi are o şansă să intre în Europa, căreia îi aparŃine. 
Problema care apare se referă la costurile şi beneficiile procesului de integrare pentru a deveni membru deplin al 
Uniunii Europene. Această cercetare Ńinteşte să prezinte situaŃia curentă şi influenŃa puternică a trecutulu, avantajele şi 
dezavantajele Albaniei, similarităŃile şi specificităŃile modelului de urmat, la fel ca şi constrângerile politice, 
instituŃionale şi de mentalitate. De asemenea Ńinteşte la analizarea traseului Albaniei în structurile europene în anii 
recenŃi, şi examinează progresul făcut de AsociaŃia Stabilizării, Programul de ajutorare european  şi să continue 
reformarea Ńării pentru a se apropia de criteriile de la Copenhaga.  
 Progresul Albaniei este afectat de UE şi atunci Albania şi-a schimbat atitudinea în aplicarea politicilor. 
Regiunea balcanică şi Albania sunt parte a hărŃii europene, dar depind de găsirea unor soluŃii care funcŃionează în 
Ńară pentru a demara negocierile şi pentru a consolida o viitoare apartenenŃă la familia europeană. Procesul integrării 
Albaniei în Uniunea Europeană este o chestiune de voinŃă, lucru care nu este valabil doar pentru Albania , ci pentru 
toate statele balcanice. Perspectiva Europeană poate fi un miracol în Balcani şi să transforme societăŃile balcanice.  
  

Cuvinte cheie: Albania, Balcani, Extindere, Integrare, Schengen.  
 
 

TRANSCRIERI ALE STATUTULUI CIVIL ACHIZI łIONAT DE LA AUTORIT ĂłILE 
LOCALE STRĂINE ÎN ÎNREGISTR ĂRILE CIVILE DIN BIHOR 

 
Constantin Vasile łOCA, Ioana Maria Clara BOIł 

 
 Rezumat. Lucrarea analizează dimensiunea teoretică a transcrierilor certificatelor stării civile obŃinute de la 
autorităŃile publice străine locale din înregistrările stării civile. Pentru a face  această analiză folosim delimitarea 
conceptuală, transpunerea dreptului internaŃional, tratatele, şi, ca o dimensiune practică, am realizat un studiu de caz 
în JudeŃul Bihor.  
  

Cuvinte cheie: transcrierea certificatelor statutului civil, studiu de caz, supra certificare, apostila Haga, 
tratatele internaŃionale, instituŃii.  
 
 

COOPERAREA PRIN INVESTI łII STRĂINE A ZAKARPATTYA  
CU STATE DIN EUROREGIUNEA CARPATIC Ă 

    
Victoriya BOKOCH 

 
 Rezumat. Acest articol ştiinŃific analizează avantajele care vin  din locaŃia geopolitică a regiunii şi impactul 
său asupra cooperării în domeniul investiŃiilor străine cu statele din Euroregiunea Carpatică. El investighează 
tendinŃele de  investiŃii străine directe în economia Zakarpattya prin tipurile de activităŃi economice. Articolul 
analizează influenŃa crizei financiare mondiale din 2008 asupra volumului investiŃiilor străine şi în acelaşi timp 
subliniază liniile strategice directoare pentru cooperarea în domeniul investiŃiilor străine la nivel regional şi local.  
 
 Cuvinte cheie: cooperarea în domeniul investiŃiilor străine, Euroregiunea Carpatică, tipuri de activitate 
economică, investiŃii străine şi linii strategice directoare.  
 
 



COOPERAREA TRANSFRONTALIER Ă ÎNTRE AUSTRIA, ITALIA ŞI SLOVENIA: 
TRANSPORTUL MULTIMODAL ŞI DEZVOLTAREA DURABIL Ă 

  
Alessandro TORELLO 

 
Rezumat. În acest articol voi examina importanŃa cooperării transnaŃionale privitoare la îmbunătăŃirea 

transportului şi a infrastructurii. În mod particular mă voi opri asupra dezvoltării transportului multimodal şi a 
soluŃiilor alternative de transport în regiunea de Nord a Adriaticii şi Austria. Voi evidenŃia modalităŃile de transport 
fluvial şi maritim precum transporturile maritime pe distanŃe scurte pentru a reduce nivelul de poluare datorat 
congestionării traficului şi a transportului terestru excesiv.      

 
Cuvinte cheie: transnaŃional, transport, multimodal, transporturi maritime pe distanŃe scurte, Marea 

Adriatică  
 
 

POLITICA EUROPEAN Ă DE VECINĂTATE ŞI CONFLICTUL  
GEORGIANO-ABKHAZ: ABORDAREA UNIUNII EUROPENE  

  

Adriana POPESCU 
 

Rezumat. Caucazul de Sud este regiunea situată la periferia Uniunii Europene unde se găsesc conflicte 
îngheŃate care ridică multe probleme. Punte între Europa şi Asia, regiunea devine relevantă pentru interesele Uniunii 
Europene şi securitate. Conflictul etnic Georgiano-Abkhaz reprezintă un precedent juridic pentru metodele de abordare 
ale UE în special acelea care se străduiesc să-şi extindă matricea de cooperare şi condiŃionalitate asupra graniŃelor 
externe. Uniunea Europeană îşi asumă un grad de responsabilitate faŃă de vecinii ei prin intermediul instrumentelor 
politicii europene de vecinătate, oferind stimulente pentru ambele părŃi ale conflictului care fac diferenŃa între 
dinamica internă şi externă a acestuia. InstituŃiile europene îndeplinesc acum noi sarcini politice care se adresează 
situaŃiilor complexe de vecinătate, realizând un echilibru între stimulentele democratice şi angajamentele necesare. De 
aici rezultă că nu există nicio perspectivă pentru vecini de a deveni membrii ai UE, dar există o mai mare participare 
la piaŃa europeană precum şi o oportunitate exclusivă de a lua parte la programe europene.           

 
Cuvinte cheie: UE, periferie, Politica europeană de vecinătate, conflict îngheŃat, condiŃionalitate, 

europenizare, parteneriat, soft power 
 
 

SPECIALIZAREA JURISDIC łIEI MUNCII PRIN STRUCTURI  
AUTONOME ÎN SISTEMUL LEGAL DIN MAREA BRITANIE 

 
Lavinia ONICA-CHIPEA 

 
 Rezumat. Această lucrare prezintă cele mai importante aspecte care conferă jurisdicŃiei muncii în Marea 
Britanie calitatea jurisdicŃiei specializate. ExperienŃa, în special rezultatele, pot şi ar trebui să fie o importantă piatră 
de hotar pentru legislatorul român, în încercarea de a crea o jurisdicŃie specială a muncii în sistemul legal românesc 
de asemenea.  
 
 Cuvinte cheie: jurisdicŃie, Marea Britanie, Romania, Tribunale, Sistemul Juridic 

 
 

CETĂłENIA DUAL Ă ACORDATĂ ETNICILOR  
MAGHIARI. CONTEXT ŞI ARGUMENTE 

       
Mircea BRIE, István POLGÁR 

 
 Rezumat. CetăŃenia reprezintă relaŃia permanentă legală şi politică care există între stat şi individ. CetăŃenia 
este adesea definită în termeni de legislaŃie şi acompaniând dezbaterile politice, departe de realităŃile trăite de cetăŃeni.  
 Datorită lipsei uniformităŃii între legile diferitelor Ńări privind criteriul acordării cetăŃeniei, un individ se 
poate afla în situaŃia să aibă mai mult decât o cetăŃenie sau într-o situaŃie în care dreptul ei/lui la cetăŃenie este refuzat. 
Avem de-a face cu un conflict al cetăŃeniei care păstrează conceptul de multi-naŃionalitate sau chiar statutul de 
apatrizi. 
  

Cuvinte cheie: cetăŃenie, societate, România, Ungaria, percepŃie 



 
RĂSPÂNDIREA TELEVIZIUNILOR ROMÂNE ŞTI ÎN UNELE COMUNIT ĂłILE 

ROMÂNE ŞTI DIN REGIUNILE DE GRANI łĂ DIN STATELE ÎNVECINATE 
 

Călin-Mircea POPA 
 

Rezumat. În regiunile de graniŃă din cele trei Ńări învecinate, Ungaria, Serbia şi Republica Moldova, găsim 
comunităŃi importante româneşti care au gospodăriile lor, echipament TV, unele dintre ele sunt foarte performante. 
Echipamentul acestei televiziuni le permite accesul la o largă varietate de programe TV în limba lor maternă (Româna) 
care este difuzată în aceste Ńări. Câteva televiziuni româneşti prin cablu, au venit în sprijinul lor oferind pachete de 
programe prin TV satelit, astfel încât ei pot avea o mai bună receptare a programelor difuzate în România. Doi mari 
operatori care şi-au extins afacerile în străinătate sunt RCS&RDS prin satelitul TV DIGI TV şi Romtelecom cu Dolce TV.  

 
Cuvinte cheie: regiuni de graniŃă, Televiziunea Română, limbă maternă, companii de televiziune prin cablu 

 
 
 


