Grant: Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și
cîmpuri culturale.PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131. Perioadă: 2019-2022

Proces Verbal Nr. 01
al ședinței de lucru - echipa din Iași
Data: 11.06.2019

Ora: 17:00

Locul: Muzeul Universității Alexandru Ioan Cuza Iasi

Ordinea de zi:
•
conținutul tematic al proiectului
•
formele și etapele de evaluare ale proiectului
•
detalii organizatorice și birocratice
Membrii prezenți
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. 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 absenți:
Lect. Univ. dr. Francisca Solomon – Facultatea de Litere - absent motivat
Punctul 1: Conținutul tematic al proiectului
Prof. Andrei Corbea-Hoișie, în calitate de director de proiect, deschide ședința de lucru și prezintă
principalele puncte tematice ale proiectului și invită membrii să își aleagă tema / temele pe care
doresc să le aprofundeze pe perioada derulării proiectului. Se menționează că acest proiect este
conceput pe două mari paliere, echipei din Iași revenindu-i în principal punctul II (Limbă și cultură
germană în societatea românească între 1918 – 1933), fără a se exclude însă posibilitatea ca
membrii echipei din Iași să opteze și pentru tematici aflate la punctul III. Prof. Gheorghe Iacob ia
cuvântul și atrage atenția asupra complexității proiectului și asupra dificultății unor teme propuse și
sugerează întocmirea unui calendar strict și demararea cât mai urgentă a fazei de documentare.
În urma discuțiilor privind conținutul proiectului se stabilește:
•
până la data de 18 iunie, membrii proiectului își vor exprima opțiunea tematică printr-un
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•
•

•

email adresat dlui Prof. Andrei Corbea-Hoișie (corbea.hoisie@gmail.com) și dlui Conf. Ion
Lihaciu (lihaciu@uaic.ro);
până la data de 24 iunie, dl. Prof. Andrei Corbea-Hoișie și dl. Conf. Ion Lihaciu vor
centraliza opțiunile individuale;
la data de 24 iunie, ora 10:00 la Muzeul Universității va avea loc o ședință de lucru în care
mebrii echipei din Iași vor stabili de comun acord repartiția temelor de cercetare pentru
fiecare membru al echipei;
la data de 25 iunie, ora 10:00 la Muzeul Universității va avea loc ședința de lucru comună a
echipei din iași cu echipa de la Cluj.

Punctul 2: Formele și etapele de evaluare ale proiectului
Prof. Andrei Corbea-Hoișie ia cuvântul și prezintă etapele de evaluare ale proiectului, așa cum au
fost ele descrise în proiect. După discuții, membrii echipei din Iași stabilesc următoarele:
•
anul calendaristic 2019 este un an dedicat activității de documentare;
•
până la finalul anului calendaristic 2019 fiecare membru al echipei va întocmi liste cu
bibliografia aferentă temei sale de cercetare;
•
în luna noiembrie va avea loc o raportare generală a proiectului;
•
pentru evaluare este necesară întocmirea unor documente de activitate zilnică ce vor fi
centralizate de dna Lect. Casia Zaharia;
•
fiecare membru al echipei va efectua cel puțin o deplasare în țară și o deplasare în
străinătate;
•
Pentru organizarea deplasărilor există ordine de deplasare la dna Lect. Casia Zaharia;
•
Nu se decontează deplasările la Sibiu;
•
Nu se acordă avans pentru deplasări.
Punctul 3: Detalii organizatorice și birocratice
Prof. Andrei Corbea-Hoișie ia cuvântul și prezintă elemente organizatorice și birocratice ale
proiectului, așa cum au fost ele descrise în memorandumul semnat de directorii de proiect. După
discuții, membrii echipei din Iași stabilesc următoarele:
•
toate bunurile achiziționate în cadrul proiectului sunt proprietatea ICSU Sibiu, cu excepția
laptopurilor;
•
există fonduri ca fiecare membru să achiziționeze câte un laptop;
•
se va întocmi o propunere comună de achizție de carte, iar centralizarea propunerilor este
efectuată de dl. Dr. Marian Hariuc (m.hariuc89@yahoo.com );
•
până la data de 24 iunie, se vor face propuneri pentru cele două posturi vacante aferente
echipei de la Iași (unul de asistent – specialist in problematica Basarabiei și unul de
masterand).
•
până la data de 25 iunie, se vor face propuneri pentru structura și conținutul site-ului aferent
proiectului.
Ședința de lucru se încheie la ora 19:00.
Întocmit de
Alexandra Chiriac

