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Proces Verbal Nr. 04 
al ședinței de lucru - echipa din Iași 

 
Data: 18.11.2020  Ora: 18:00  Locul: Online pe zoom.us 
  
Ordinea de zi:  

 Perspective ale cercetãrii în condiţiile pandemiei 
 Elaborarea unui plan de lucru în condiţiile prelungirii stãrii de alertã / urgenţã 
 Varia 

 
 
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. Ion Lihaciu - Facultatea de Litere  
Conf. Univ. dr. Casia Zaharia - Facultatea de Litere 
Conf. Univ. dr. Ionuț Nistor – Facultatea de Istorie  
Conf. Univ. dr. Ovidiu Buruiana – Facultatea de Istorie 
 Conf. Univ. dr. Adrian Vițalaru – Facultatea de Istorie  
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  
Lect.Univ. Dr. Alina Bruckner – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
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 Odoviciuc - Facultatea de Litere  
Drd. Madalina Tvardochlib - Facultatea de Litere  
Drd. Mihaela Botnari – Facultatea de Istorie 
Drd. Alexandra Pătrău – Facultatea de Litere 
Drd. Stefan Mihaila - Facultatea de Litere  
 
Membrii absenți:  
C.S.I Dr. Flavius Solomon - Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Ana Maria Minuț – Facultatea de Litere  
 
Prof. Dr. Andrei Corbea-Hoişie deschide şedinţa cerând permisiunea participanţilor de a 
înregistra întâlnirea online în scopul întocmirii procesului verbal. Participanţii îşi dau 
acordul în unanimitate. 

Se anunţă ordinea de zi şi dl. Prof. Hoişie anunţã stadiul actual în care se aflã 
proiectul şi faptul cã nu au fost îndeplinite dezideratele privind deplasãrile şi participãrile 
la conferinţe pentru anul 2020 şi subliniazã necesitatea ca membrii proiectului sã-şi 
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adapteze activitatea la contextual actual al crizei sanitare. Se aminteşte de asemenea şi 
faptul cã a existat la începutul anului 2020 posibilitatea de a suspenda proiectul, însã, în 
ciuda faptului cã situaţia pandemicã s-a prelugit peste aşteptãri, decizia de a continua este 
în continuare una oportunã, cãci o suspendare a activitãţii ar aduce cu sine o serie de 
consecinţe greu de prevãzut şi estimat. Se aduce de asemenea în discuţie şi faptul cã în 
anul 2021 trebuie ca membrii proiectului sã înceapã redactarea capitolelor, iar în acest 
sens, în luna ianuarie dl. Prof. Hoişie şi dl. Prof. Gräf vor redacta normele cantitative şi 
calitative de redactare a capitolelor. 

Dl. Prof. Hoişie porneşte de la o scurtã trecere în revistã a colocviului organizat de 
coordonatorii capitolelor 5 şi 7 pe data de 13 noiembrie, oferind douã exemple de 
prezentãri (cea a dnei Chiriac şi cea a dnei Zup) care ar putea deschide şi alte perspective 
în ceea ce priveşte modul de abordare a tematicii: posibilitatea realizãrii unei analize 
reprezentative tematicii care sã ţinã loc abordãrii exhaustive, dar în baza cãrora s-ar 
putea desprinde concluzii pertinente. Astfel dl. Prof. Hoişie adreseazã participanţilor 
întrebarea: În ce mãsurã se poate construi o bazã documentarã dupã principiul pars pro 
toto? Şi în acelaşi timp în ce mãsurã concluziile pot fi valabile şi pertinente. În ce mãsurã 
metoda de cercetare ar putea fi remodelatã pentru a acoperi tematica acestor capitole 
individuale nu în mod exhaustiv şi fãrã a da o imagine totalã, ci concluziile sã fie desprinse 
în baza principiului reprezentativitãţii unei pãrţi a întregului 

 Ia cuvântul dl. Buruianã care îşi manifestã optimismul şi menţioneazã faptul 
cã echipa din Iaşi beneficiazã de accesul la BCU, fie el şi restricţionat. De 
asemenea oferã un exemplu a modului în care s-a regândit abordarea 
metodologicã pentru capitolul pe care coordoneazã (Imaginea germanului aşa 
cum poate fi ea reconstruitã printr-o analizã a discursului publicistic în câteva 
periodice reprezentative. Astfel se va creea nu atât imaginea autoritãţilor cât 
imaginea publicã). Dl. Buruianã anunţã cã plãnuieşte, împreunã cu colegii de 
capitol organizarea unui colocviu în primãvara anului 2021;  

 Dl. Prof. Hoişie subliniazã cã va cãdea în seama coordonatorilor de capitol 
întocmirea şi rafinarea acestui eşantion reprezentativ în baza cãruia se va 
efectua analiza pentru o concluzie cât mai plauzibilã; 

 Ia cuvântul dl. Prof. Iacob care aratã cã evenimentul organizat pe data de 13 
noiembrie reprezintã dovada clarã cã existã posibilitatea de a finaliza cu 
succes prezentul proiect, chiar şi în contextual actual, şi aminteşte faptul cã 
pentru anul 2021 se preconizeazã deja apariţia a douã volume: 1. Un volum 
realizat în urma colocviului care va cuprinde contribuţiile participanţilor şi nu 
numai; 2. Un volum care porneşte de la tematica primului şi ultimului capitol 
şi vizeazã poziţia României între Franţa / Rusia şi Germania/Austro-Ungaria 
şi pentru care se va organiza zilele viitoare o şedinţã de lucru. 

 Dl. Prof. Hoişie preia ideea dlui Prof. Iacob şi subliniazã cã existã douã aspecte 
care definesc proiectul de faţã: 

 inovaţie şi noutate, el aducând la luminã informaţii noi şi inedite sau 
o nouã reinterpretare a datelor existente sau o redistribuire a 
accentelor sau o reconfigurare a modului în care o problemã poate 
fi abordatã (de exemplu faptul cã o serie de concepte şi teorii nu s-
au încetãţenit pe deplin în istoriografia culturalã româneascã); 
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 Prin sintezã şi prin aducerea lalolaltã a unei palete largi de aspecte 
şi tematici subsumate temei principale pentru a crea o viziune 
unitarã a unui fenomen important pentru cultura românã. 

 Ia cuvântul dl. Ceauşu care, în deplin acord cu cele spuse mai sus, subliniazã 
faptul cã principalul impediment în realizarea proiectului, mai ales din 
perspectiva istoricilor, este lipsa accesului la arhive. 

 Ia cuvântul dl. Nistor care reia îndemnul dlui prof. Hoişie de reajustare a 
structurii interne şi a abordãrii tematicii pentru capitolele individuale (de 
exemplu în cazul capitolului 5, regândirea subcapitolului 5.1 unde se dorea 
iniţial, printre altele, şi realizarea în baza a câtor mai multe exemple a unui 
portret al profesorului de limbã germanã, deziderat greu de atins în lipsa 
resurselor arhivistice). De asemenea formuleazã rugãmintea de a se relua 
discuţiile cu directorul BCU Iaşi pentru a ne facilita accesul (fie el şi partial) la 
fondul de carte şi în special la fondul de periodice. 

 În completare, ia cuvântul dl. Buruianã care menţioneazã cã din 
pãcate doar periodicele de circulaţie mare sunt disponibile online şi 
cã poate s-ar putea formula o solicitare de digitalizare la BCU a 
celorlalte periodice. 

 Dl. Prof. Hoişie aminteşte de resursele online disponibile la 
principalele instituţii de profil din strãinãtate (platforma Bibliotecii 
Naţionale a Austriei, biblioteca IKGS, resurse digitale la Stuttgart sau 
Oldenburg). 

 Dl. Nistor menţioneazã cã ar fi foarte util dacã s-ar permite accesul 
membrilor echipei şi la fondul deţinut de departamentul de colecţii 
speciale al BCU care ar substitui parţial fondul din arhive. 

 Dl. Prof. Hoişie adreseazã participanţilor şi întrebarea privind necesitatea şi 
oportunitatea de a implica, pentru anumite teme punctuale, şi alţi colegi din afara 
proiectului. 

 Dl. Prof. Iacob rãspunde cã ar fi extrem de util, însã cã trebuie ca fiecare 
coordonator de echipã sã îşi asume rãspunderea privind armonizarea acestor 
contribuţii externe cu rigorile şi liniile directoare ale proiectului. 

Dl. Prof. Andrei Corbea Hoişie face câteva informãri privind perioada imediat urmãtoare: 
 Urmeazã perioada de raportare, iar membrii proiectului trebuie sã predea 

rapoartele individuale pânã la data de 25 noiembrie, conform structurii de anul 
trecut; 

 Dl. Lihaciu se va ocupa de centralizarea raportãrilor, iar acesta formuleazã 
rugãmintea cãtre colegi de a trimite şi forma scanatã a eventualelor articole 
publicate cu Acknowledgement. 

 Se citeşte un paragraf din contractual proiectului pentru anul 2021 care rezumã 
paşii de urmat în viitoarul apropiat: Redactarea temelor şi subtemelor:  

o Se vor fixa definitiv, pe baza discuţiilor purtate în etapa anterioarã 
normele cantitative şi calitative de redactare a studiilor sintetice.  

o Se vor discuta şi prezenta într-o ordine stabilitã în prealabil studiile 
sintetice pe teme şi subteme.  
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o Se vor disemina rezultatele prin publicaţii ştiinţifice participãri la 
conferinţe naţionale şi internaţionale.  

o Se vor redacta de cãtre cercetãtori şi colective de cercetãtori studiile 
tematice şi interdisciplinare atribuite initial, rezultate din analiza 
materialului documentar pe baza normelor cantitative şi calitative de 
redactare stabilite.  

o Un numãr de studii în stadiul final de redactare vor fi prezentate şi 
discutate în cadrul workshopurilor comune. Ce studii vor fi prezentate şi 
discutate va fi stabilite de comun acord printr-o discuţie cu coordonatorii 
de capitole. 

 Se fixeazã data de 24 noiembrie la ora 18:00 pentru întâlnirea comunã a celor 
douã echipe (Iaşi şi Cluj) 

 
Dl. Prof. Hoişie încheie şedinţa, mulţumind tuturor pentru participare. 
 
18 noiembrie  2020        Alexandra Chiriac 
 

 


