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Proces Verbal Nr. 01
al ședinței de lucru comună Iași – Cluj - Sibiu

Data: 25.06.2019 Ora: 10:00 Locul: Muzeul Universității Alexandru Ioan Cuza Iasi

Ordinea de zi:
• chestiuni organizatorice
• conținutul tematic al proiectului

Membrii prezenți ai echipei din Iași:
Prof. Univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie – Facultatea de Litere
Prof. Univ. Dr. Iacob Gheorghe – Facultatea de Istorie 
C.S. I Dr. Mihai Ceaușu - Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi
Conf. Univ. dr. Marius Bălan – Facultatea de Drept
Conf. Univ. Dr. Ana Maria Minuț – Facultatea de Litere 
Conf. Univ. dr. Ion Lihaciu -  Facultatea de Litere
Conf. Univ. dr. Ionuț Nistor – Facultatea de Istorie
Conf. Univ. dr. Ovidiu Buruiana – Facultatea de Istorie
Conf. Univ. dr. Adrian Vițelaru – Facultatea de Istorie
Lect. Univ. dr. Casia Zaharia - Facultatea de Litere
Lect. Univ. dr. Ana Maria Palimariu - Facultatea de Litere
Lect. Univ. dr. Francisca Solomon – Facultatea de Litere
Lect. Univ. dr. Iulia Zup - Facultatea de Drept
Lect. Univ. dr. Alexandra Chiriac - Facultatea de Litere
Asist. Univ. dr. Mihaela Aanei - Facultatea de Litere
Asist. Cerc. Dr. Marian Hariuc - Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi
Dr. Nora Chelaru - Facultatea de Litere
Dr. Andreea Huțanu - Facultatea de Litere 
Drd. Madalina Tvardochlib - Facultatea de Litere
Stefan Mihaila - Facultatea de Litere

Membrii prezenți ai echipei din Cluj și Sibiu:

Prof. Univ. Dr. Rudolf Gräf –  Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung, UBB Cluj
Ec. Mariana Cetean – Institutul de Cercetări Socio-Umane, Academia Română Sibiu
Conf. Univ. dr. Daniela Vladu – Facultatea de Lietere, UBB Cluj-Napoca
Prof. Univ. Dr. Andras Balogh – Facultatea de Litere UBB Cluj-Napoca
Conf. Univ. dr. Rudolf Poledna – Facultatea de sociologie și asistență socială, UBB Cluj
Sef lucr. Univ. Dr. Nicolaie Hodor – Facultatea de geografie UBB Cluj-Napoca
Lect. Dr. Veronica Câmpian – Facultatea de științe politice și comunicare, UBB Cluj
Lect. Univ. Dr. Christian Schuster – Facultatea de studii europene, UBB Cluj
Dr. Ioana Florea – Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung, UBB Cluj
Mihaela Bedecean - Institutul de Istorie „G. Bariţ” Cluj-Napoca 
Drd. Dana Stanciu – UBB Cluj

Membrii absenți:
Prof. Univ. Dr. Florian Kührer – IKGS, München
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Prof. Univ. Dr. Kurt Scharr – Universitatea din innsbruck
Dr. Olivia Spiridon - Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen 
Lect. Univ. Dr. Augusta Costiuc Radosav – Facultatea de istorie și filosofie, UBB Cluj
Lect. Univ. Dr. Ursula Wittstock – Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca
Lect. Dr. Laura Laza – Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca

Prof. Andrei Corbea-Hoișie, în calitate de director de proiect, deschide ședința de lucru și prezintă
pe scurt membrii echipei din Iași, iar Prof. Rudolf Gräf, în calitate de coordonator al echipei din
Cluj și în calitate de director al ICSU Sibiu prezintă membrii echipei din Cluj.

Punctul 1: Chestiuni organizatorice

Prof.  Rudolf  Gräf  explică  o  serie  de  aspecte  financiare  și  birocratice,  iar  dna  Mariana  Cetean
asigură că plățile pentru salarii se vor efectua în cel mai scurt timp.
Prof. Andrei Corbea-Hoișie rezintă următoarele puncte organizatorice:

• Membrii echipelor de la Iași și Cluj sunt împărțiți în două categorii cu următoarele cerințe
minimale:

Serior Researcher
• documentarea și redactarea unui capitol sau echivalentul unui capitol

Junior Researcher:
• documentare și redactare a 3 subcapitole sub îndrumarea unui Senior researcher

• Pînă la data de 15 noiembrie fiecare membru al echipelor va realiza o raportare internă (pe
lângă cea externă) care va cuprinde un raport de activitate (ca 1,5 pagini), cu umătoarele
puncte

• bibliografie extinsă a tematicii alese,
• o trecere în revistă a materialelor deja studiate (pentru archivă fondurile parcurse),
• articolele publicate (care să conțină Acknowledgement-ul proiectului),
• participaea la conferințe naționale și internaționale,
• deplasările interne și externe efectuate

• Fiecare echipă va desemna "instructori de cercetare" care vor acorda suport tinerilor cercetători
• Fiecare membru al echipelor va realiza cel puțin o deplasare internă și una externă, urmându-se

pașii  birocratici  ai  UBB Cluj  pentru  echipa  clujeană  și  regulile  ICSU  Sibiu  pentru  echipa
ieșeană 

• Deplasările trebuie efectuate până cel târziu 15 noiembrie 2019,
• Pentru deplasările externe ale echipei din Iași, membrii vor întocmi un raport de necesitate pe

care îl va semna Prof. Andrei Corbea-Hoișie și pe care îl va aproba dna Mariana Cetean,
• Pentru echipa din Iași: 

• Lect. dr. Casia Zaharia va ține evidența deplasărilor interne și externe
• dl. Dr. Hariuc va centraliza comanda de carte
• Lect. dr. Alexandra Chiriac va realiza site-ul proiectului

Se fac următoarele propuneri:
• Conf. Dr. Ionuț Nistor propune împărțirea banilor pentru deplasările interne și externe în

mod egal între membrii – se accepătă,
• Lect. Dr. Christian Schuster propune întocmirea unui document online cu acces comun care

să conțină bibliografia proiectului – se acceptă cu mențiunea ca această bibliografie să fie
întocmită pe grupe de lucruri,

• Prof.  Dr.  Andras  balogh  propune  întocmirea  unui  document  care  să  conțină  norme  de
redactare a bibliografiei – se acceptă.
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Punctul   2: Conținutul tematic al proiectului

Prof. Andrei Corbea-Hoișie ia cuvântul și prezintă opțiunile exprimate de membrii echipei de la Iași
și a celei de la Cluj în privința repartizării temelor de cercetare. Se constată astfel că există teme
pentru care există o disponibilitate mai mare și teme pentru care nu au existat cereri. După discuții,
membrii echipelor din iași și Cluj stabilesc următoarele:

• Conf. Dr. Daniela Vladu va trimite în cel mai scurt timp dlui Prof. Dr. Andrei Corbea Hoișie
planul de lucru revizuit conform discuțiilor în plen,

• fiecare membru al echipelor de la Iași și de la Cluj va primi până la data de 29 iunie 2019
planul de cercetare cu alocările tematice discutate în plen și revizuite,

• până pe data de 29 iunie, fiecare membru va primi o listă cu toate adresele de email ale
colegilor,

• fiecare membru al echipelor de la Iași și de la Cluj va lua legătura cu colegii care și-au
manifestat interesul pentru aceeași tematică și vor discuta repartizarea sarcinilor de lucru

• pînă la data de 1 iulie 2019 se va întocmi varianta finală a alocării temelor de cercetare
conform planului discutat

În concluzie se fixează următoarele termene:
• până la data de 1 iulie se definitivează repartiția temelor de lucru
• până la data de 1 iulie se definitivează componența echipelor de lucru pentru fiecare punct,

respectiv subpunct din plan
• până la data de 1 august se definitivează site-ul proiectului
• se realizează bugentul pentru deplasări, la Iași de către Conf. Dr. Ion Lihaciu, iar la Cluj de

către Sef Lucr. Dr. Nicolaie Hodor

Ședința de lucru se încheie la ora 13:15.

Întocmit de
Alexandra Chiriac


