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                     LISTA  LUCRĂRILOR  ȘTIINȚIFICE  PUBLICATE   2010-2020 
 

 

Teze de doctorat :  

1- Științe Politice: „Imaginar politic și identități colective în Dobrogea 1880-1940” publicată la 

Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale – Academia Română 

2- Sociologie : „Colonizări și migrații în Dobrogea 1850-1950- O abordare în lumina monografiei 

sociologice gustiene” susținută în ședință publică în decembrie 2017. 

 

 

A. Lucrări indexate BDI publicate: 
 

1 . Schimbare socială și modernizare politică la confluența secolelor XIX- XX . O abordare 
antroplogico –socială a integrării sistemului politic dobrogea la statul român,  în, Iosif Marin balog, 
Rudolf Graf, Ioan Lumperdean( coord.) Economia Regională – ipostaze rurale și urbane. Editura – Presa 
Universitară Clujeană, 2011. 
 
2.  Instrumente muzicale arhaice și tradiții folclorice ale grupurilor etnice din Dobrogea,  în 
Sultana Avram ( coord.), Istorie și tradiție în spațiul românesc – Universul sunetului , vol. XI, Editura 
Tehno –Media, Sibiu, 2013 , pp. 141-161.    
 

3. Conceptul de republică în filosofia politică românească  la sfârșitul secolului XIX , în 
Revista de Științe Politice și Relații Internaționale nr.1/2012. 
 

4. Monarhie vs. Republică în filosofia Politică Românească  în, „Sfera Politicii”  nr 173/ 2013. 
 

5. Europenism și alegeri  europarlamentare în România, în  „Sfera Politicii ” (3) 179- 2014.  
 

6. Colonizarea aromânilor în Dobrogea de Sud între 1925-1935, publicat în Revista Română de 
Studii Eurasiatice, anul VII, nr. 1-2/2011,  Ovidius University Press, Constanța, pp.129-161; 

 
7.  Focare de conflict în spațiul caucazian, publicat în Revista Română de Studii Eurasiatice, anul 

III, nr. 1-2/2007,  Ovidius University Press, Constanța, pp.225-239; 
 

8. Kosovo - cel mai nou stat din sistemul de relații internaționale , publicat în Revista Română 
de Studii Eurasiatice, anul V, nr. 1-2/2009,  Ovidius University Press, Constanța, pp.111-129; 

 
9. Pluralități culturale în spațiul identitar dobrogean, publicat în Revista Română de Studii 

Eurasiatice, anul VI, nr. 1-2/2010,  Ovidius University Press, Constanța, pp.61-90; 
 

10. Political culture, Ritual and Symbol with Ethno-Political Identities in Dobrudja , publicat în 
Revista Română de Studii Eurasiatice, anul VIII, nr. 1-2/2012,  Ovidius University Press, 
Constanța, pp.19-31; 

 
11. Communities and plural identity in  Dobrudja-bulgarians, publicat în Revista Română de Studii 

Eurasiatice, anul X, nr. 1-2/2014,  Ovidius University Press, Constanța, pp.91-124; 
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12. Etnia și Națiunea în filosofia statelor balcanice 1880- 1940, în Sfera Politicii, 180-181,  (4-5) 
/2014. 

 

13. Regimul Constituțional al Minorităților din Dobrogea în perioada interbelică (1918-1940) în 

Revista de Drept Public – Supliment -2014, pp.206-217. 

 

 
14.  Ethnicity and nation in Dobrudja -An anthropological –sociologic analysis, în Revista 

Română de Studii Eurasiatice anul XII, nr. 1-2, 2016,  pp.69-84; 
 
15. - Daniel Flaut , Enache Tușa „Some Aspects of Social Life in Romanian Villages in the 

Interwar Period, în Sarka Hoskova- Mayerova, Daniel Flaut „ Models and Theories in Social 
Systems” Book series (SSDC, volume 104), Springer,  june -2017, pp 425-437.  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54819-7_29 

 
16. Daniel Flaut , Enache Tușa „Some Remarks on Social Life in Romanian Towns and Cities in 

1930s Based on Statistical Data” , în Cristina Flaut, Sarka Hoskova- Mayerova, Daniel Flaut 
„ Models and Theories in Social Systems” Book series (SSDC, volume 104), Springer,  june 
-2017, pp 425-437.  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-00084-4_12 

 
 

17. - Enache TUȘA, „The monography of the village of Ezibei the first research according to the 
gustian model in Dobruja” , Revista Română de Studii Eurasiatice, 2017, pp. 98-117. 

                    https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618797 
 

18 - Enache TUȘA, „Ethno-demographic changes that occurred in Dobruja as a result of the 
colonization policies implemented between 1878 and 1940 (I)” în Journal  of  
Ethnophilosophical Questions and Global Ethics| Vol I, nr. 2. pp. 33-41. 
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=645782 
 

19 Studiul cu titlul : Social history and Aromanian identity in oral presentations în  Revista Română de 
Studii Eurasiatice anul XI, nr. 1-2, 2015,  pp..69-84 

 
20  Studiul cu titlul : Electorat și alegeri în România Postcomunistă. Câteva reflecții asupra 

scrutinurilor din ultimii 25 de ani  în Sfera Politicii , vol.  XXIII, nr. 4 (186),  pp.37-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

B. Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi 
(neindexate)  
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1. Stat și societate în Europa, vol.II, Ionuț Șerban, Lucian Dindirică (coord.), Editura Aius Print Ed, 
Craiova, 2010, unde am publicat studiul cu titlul: Definirea specificului multicultural al Dobrogei în 
contextul apariției statului național, pp.77-100.  
 

2. Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. III, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru (coord.),editura Pro 
Universitaria, București, 2010, 393 p., unde am publicat studiul cu titlul: Câteva considerații privind 
opera politică a lui  Alexndru. Ioan Cuza, pp.132-142. 

 
3.  Collegium Mediense I, Comunicări Științifice X, Mediaș, 2011,330 p., unde am publicat studiul 

cu titlul: Identități politice dobrogene în secolul al XIX-lea, pp.91-116;  
 
4.  Influențele culturii politice oficiale asupra procesului de aculturație din Dobrogea la 

începutul secolului al XX-lea, în Gheorghe Buzatu –in memoriam, coord. Marusia Cârstea, Sorin 
Liviu Damean , Lucian Dindirică, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște 2014.  

 
5. Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. IV, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru (coord.),editura Karta- 

Graphic, Ploiești, 2010, 620 p., unde am publicat studiul cu titlul: Etnopolitica Dobrogei și a Mării 
Negre- factor esențial al echilibrului de forțe în secolul XXI, pp. 570-582; 

 
6. Identități politice dobrogene în publicațiile vremii, în Presa română interbelică între mitologizare 

și recuperare critică , Ovidius University Press , Constanța, 2011.pp. 201-213. 
 
7.  Stat și societate în Europa, vol,IV  Mihai Ghițulescu, Lucian Dindirică (coord.), Editura Cetatea de 

Scaun, 2012, unde am publicat studiul cu titlul: Organizarea sistemului de învățământ în Dobrogea 
(sf sec al XIX-lea și începutul sec XX), pp. 109-125. 

 
8. Stat și societate în Europa, vol.III, Marusia Cârstea, Sorin-Liviu Damean (coord.), Editura 

Universitaria Craiova, 2011, unde am publicat studiul cu titlul: Aromânii- un proiect politic eșuat în 
Cadrilater, pp. 213-235; 

 
9. România în focul războiului –volum de studii dedicat împlinirii a 70 de ani de la intrarea 

României în cel de-al doilea război mondial (1941-2011) , Olimpiu Manuel Glodarenco, (coord.), 
Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011. În acest volum colectiv am publicat studiul cu 
titlul: Situaţia comunităţii aromâne sud-dunărene colonizate în Dobrogea, pp. 432-451;   

 
10. Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. VI, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru (coord.),editura Anca, 2013, 

587 p., unde am publicat studiul cu titlul: Românismul din Basarabia și studiile de sociologie rurală 
, pp.284-303. 

 
11. Germanii dobrogeni – Istorie și Civilizație, publicat de Fundația Hanns Seidel în colaborare cu 

Facultatea de Istorie și Științe Politice, coord. prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Editura Muntenia, 
2006, unde am publicat studiul cu titlul “Repere istorice privind biserica germană din Mihail 
Kogălniceanu”,pp. 241-245; 

 
12. Comunicări Științifice IX, Mediaș, 2010, 400 p., unde am publicat studiul cu titlul: Efectele 

campaniilor electorale negative în sistemele politice contemporane, pp.180-195. 



4 

 

13. Antonio Gramsci – jurnalist şi scriitor politic, în vol. col. Gramsci şi Sartre – Mari gânditori ai 
secolului XX, coord. Gheorghe Stoica, Răzvan Pantelimon, Enache Tuşa, Bucureşti, Editura 
Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, pp. 85-105; 
 

14. Activitatea de cultură şi educaţie pe Şantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră, în vol. col. 
Canalul Dunăre – Marea Neagră între istorie, actualitate şi perspective, coord. Valentin Ciorbea şi 
Ovidiu Sorin Cupşa, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2008, pp. 132-137; 

 
15. Plural identities and cosmopolitism in the ethnical groups from dobrogea (1900-1950) publicat  

în volumul  Communication, Context, interdisciplinarity, Editia a III-a (CCI 3) indexat ISI – 
Proceedings - fost publicat online pe site-ul oficial al conferintei, la adresa 
web http://www.upm.ro/cci3 

 
16. Influențele culturii politice oficiale asupra procesului de aculturație din Dobrogea la începutul 

secolului al XX-lea, în Gheorghe Buzatu –in memoriam, coord. Marusia Cârstea, Sorin Liviu 
Damean , Lucian Dindirică, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște 2014. 

 

17. Motivațiile colonizărilor românești din Dobrogea la sf. secolului al XIX-lea capitol publicat în 
volumul : Românii în istoria Europei , coordonat de Marusia Cârstea și Sorin Liviu Damean, vol. I, 
Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2014,  pp. 205-227.  

 

18.  Evoluții demografice în Dobrogea reflectate în presă (1913-1916) în Cătălin NEGOIȚĂ, Ilie 
ZANFIR (coord.) „ Presa Primului Război Mondial”, București Editura Tritonic, 2015,  pp. 523-554. 
ISBN 978-606-749-016- 

 

19.  Presa politică și socială din Dobrogea în Cătălin NEGOIȚĂ, (coord.) „ Mediamorfoze”, București 
Editura Tritonic, 2015,  pp. 359-380. ISBN 978-606-749-058-9 

 

20. Comunicare identitară și etno-politică în Dobrogea în BERECHET Lăcrămioara, BUZATU Alina, 
CIOBANU Estella Antoaneta, HASAN Neriman (coord.) „Polifonii culturale: limba, cultura și 
civilizația turcă în lume”, București Editura Universitară, 2016,  pp. 207-219. ISBN 978-606-28-
0447-3 

 

21.  Cercetările de sociologie rurală și mișcarea monografică din Dobrogea în secolul XX în 
Cătălin- Dumitru ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.) „Cercetarea în epoca globalizării: mize, 
provocări, perspective”, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun , 2015,  pp. 145-166. ISBN 978-
606-537-299-3 

 

22.   Cultură politică în Dobrogea. Scurtă incursiune privind drepturile politice ale grupurilor din 
Dobrogea la sf. Sec al XIX-lea și începutul secolului XX  în Adriana CUPCEA (editor) „Turcii și 
tătarii din Dobrogea”, Cluj- Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților 
Naționale , 2015,  pp. 17-30. ISBN 978-606-8377-38-4. 

 

23.  Aromânii și relocarea identității în secolul al XX-lea în Oana Magdalena CENAC (editor) 
„Interculturalitate și plurilingvism în context european”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de 
Știință, 2015,  pp. 181-200, ISBN 978-606-17-0797-3. 

http://www.upm.ro/cci3
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24. Sistemul social și regimul proprietății în Dobrogea (1878-1940) în Nicoleta CIACHIR, Sorin-
Marcel COLESNIUC (coord.) „În amintirea unui istoric român - Nicolae CIACHIR”, București 
Editura Etnologică, 2016,  pp. 667-687. ISBN 978-606-8830-02-5 
 

25. Sistemul social și regimul proprietății dobrogene în contextul procesului de colonizare  în 
Cătălin- Dumitru ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.) „Istorie, Cultură și Cercetare”, vol.I, 
Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun , 2016,  pp. 264-285. ISBN 978-606-537-335-8 
 

26. Procesul de colonizare al Dobrogei reflectat în presă și în monografiile întocmite în epocă 
Cătălin Negoiță ( coord.)  Mediamorfoze II, Editura Tritonic, 2016, pp. 565-580. ISBN 978-606-749 
-172—2; 
 

27. - Comunicare identitară și etno-politică în Dobrogea în BERECHET Lăcrămioara, BUZATU 
Alina, CIOBANU Estella Antoaneta, HASAN Neriman (coord.) „Polifonii culturale: limba, cultura 
și civilizația turcă în lume”, București Editura Universitară, 2016,  pp.207-219. ISBN 978-606-28-
0447-3. 

 
28. Enache TUȘA „Dobrogea în timpul Primului Război Mondial și a ocupației germano-bulgare. 

O reflectare a evenimentelor sociale în presa centrală a epocii, în Cătălin NEGOIȚĂ (coord.) 
„Mediamorfoze III- Jurnaliști și scriitori în Presa Marelui Război Mondial”, Editura Tritonic, București, 
2017,  pp. 401-415. 

 
29. - Enache TUȘA „Cercetările transdisciplinare și metodele de investigație în teren  ale Școlii 

Sociologice de la București,  în Marina Cap-Bun, Iuliana David, Corina Apostoleanu, (coord.) „ 
Studiile românești în context inter și transdisciplinar – In Memoriam Marin Mincu”, Editura 
Universitară, București, 2017, pp.217-234. ISBN 978-606-28-0447-3 

 
30. - Funcțiile economice ale proprietății funciare dobrogene în contextul colonizărilor- o 

ananliză în viziunea sociologiei gustiene, în Iosif  Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean, 
(coord.) „Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în sec. XIX-XX. Studii de 
economie regională”, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017, Cluj Napoca, pp. 225- 280; 

 
31. - Integrarea minorităților dobrogene în „corpul națiunii” în perspectiva sociologiei națiunii”  

în Cătălin- Dumitru ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.) „Istorie, Cultură și Cercetare”, vol.II, 
Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun , 2017,  pp. 189-215. ISBN 978-606-537-371-6; 

 
32. - Enache TUȘA „Comunicare şi socializare interculturală sub semnul poetului Ovidiu. Epilogul 

unor evenimente dedicate Bimilenarei la Pontul Euxin” în  Marina Cap- Bun, Florentina Nicolae 
(coord.) „Ovidius în România- In Memoriam Magistri Stephani Cucu”, Editura Universitară, 
București, 2018, pp. 409-423; 

 
33. - Enache TUȘA „Alteritatea şi contextul integrării comunităţilor etnice dobrogene în „Corpul 

social românesc”(1900-1940), în Cristina Preutu, George Enache (coord.) „Identități etno- 
confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul Est- European: între stereotip și voința de a 
cunoaște”, Editura Universității „Al. Ioan Cuza”, Iași, 2018, pp. 207-227. 
 

34- Enache TUȘA „Un experiment de modernizare naţională în context european ” în Punctul Critic  - 
Trimestrial de diagnoză socială, politică și culturală nr. 1(23)/ 2018, Editura Fundația Culturală „ Ideea 
Europeană”, București, 2018,  pp.157-184.  
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35  - Enache TUȘA „Enache Tuşa, O analiză a legislației minorităților integrate în România în baza 
prevederilor tratatelor internaționale (1919-1920)  în Punctul Critic  - Trimestrial de diagnoză socială, 
politică și culturală, nr. 3(25)/ 2018, Editura Fundația Culturală „Ideea Europeană” , București,  pp.167-
185. https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog- 
intercultural.html/2 

 
 

Proiecte de cercetare  
 
Am fost membru al unei echipe de cercetare  care implementează un proiect  finanţat pe bază de 
competiţie în valoare de cel puţin 50.000 lei 

Portalul E-BRIDGE este creat ca o parte principală a proiectului "Construirea unui pod virtual între 
cetăţeni prin dezvoltarea unui site care prezintă şi conservă patrimoniul istoric şi cultural din 
zona transfrontalieră pentru o creştere durabilă şi pentru dezvoltarea imaginii şi identităţii 
regiunii". Proiectul este o iniţiativă comună a organizaţiilor din Bulgaria şi România şi este 
implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria România 2007-2013 în 
cadrul Axei prioritare 3 - Dezvoltare Economică şi Socială. În cadrul acestui proiect am contribuit cu 
un studiu în patru părţi intitulat: Communities and Traditions at Bulgarians and Romanians in 
Dobrogea. 

 

   Proiecte de cercetare și consiliere educațională: 
 
      Etapa a-I-a – FDI  

 

Am fost membru în cadrul proiectului „Fii SMART, fii student!” în calitate de expert în 

educație. Proiectul a fost implementat în perioada  octombrie-decembrie 2017 de  Universitatea 

”Ovidius” din Constanța și a derulat o campanie prin care au consiliați , în cadrul vizitelor de 

lucru, elevii din 15 licee situate în mediul rural al județului Constanța. Vizitele au fost 

organizate în comunele : Cobadin, Cumpăna, Independența, Ciobanu, Nicolae Bălcescu, 

Poarta Albă, Castelu, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Ostrov, 

Mihai Viteazu, Topraisar și au avut ca principal scop îndrumarea elevilor către învățământul 

superior și spre Universitate . Campania a fost derulată în cadrul proiectului, finanţat din 

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităților publice din România – FDI 2017. 

În acest sens, cadre didactice însoțite de un consilier vocațional și studenți ai UOC, s-au 

deplasat la liceele din localitățile rurale, unde au prezentat workshopul ”Candidat la studenție 

– importanța alegerii informate”. Elevii au primit materiale informative, au participat la ședințe 

de consiliere vocațională și au discutat cu studenții. La finele evenimentului, elevii au avut 

oportunitatea de a fi incluși într-un grup on-line, care va facilita comunicarea între elevi, cadre 

didactice și studenți și prin intermediul căruia vor primi informații referitoare la concursuri și 

evenimente organizate pentru elevi, dar și informații referitoare la admiterea în cadrul 

învățământului superior. 

 

 

 

 

 

 

https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-1-23-2018-europa-si-spectrulsecesionismului.htm27
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-%20intercultural.html/2
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-%20intercultural.html/2
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      Etapa a-II-a - FDI 

 

Am fost membru în echipa proiectului intitulat   „GAUDEAMUS  IGITUR – ȘANSE 

EGALE LA EDUCAȚIE”, cod CNFIS-FDI-2018-0486, în calitat de expert educație. 

Proiectul a fost  finanțat de Ministerul Educației Naționale,  din fondul de dezvoltare 

instituțională, domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și 

sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea 

pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră). Proiectul a fost 

implementat în perioada 08.06.2018–07.12.2018 și are o valoare totală de 328330,00 lei. 

Finanțarea din fondul de dezvoltare instituțională este în valoare de 280.000 lei. Proiectul 

s-a derulat în cadrul a 30 de licee și a susținut o campanie prin care au fost conștientizate 

oportunitățile oferite de șansele egale la educație. În cadrul vizitelor de lucru pe care echipa de 

proiect le-a avut cu  elevii din liceele situate în mediul rural aceștia au beneficiat de consiliere 

și pregătirea alegerii informate în carieră. Vizitele au fost organizate în instituții de învățământ 

din comunele situate în județele: Constanța, Tulcea, Călărași, Brăila, Ialomița și Buzău și 

au ca principal scop îndrumarea elevilor către învățământul superior și spre Universitate .  

  

 
 

 

26.09.2022                                                                                                     Semnătura  

                                                                                                                     

Lect.dr. Enache TUȘA                                                                                                       


