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PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2013-2015) 

 
Denumirea proiectului Foreign diplomats in the Kingdom of Romania. Ways of socialisation and mundanity experiences (1881-1914) 
 
 

- Structură cadru- 
 

 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

2013 

U
ni

că
 

1. Actualizarea bibliografiei in 
conformitate cu dezbaterea 
istoriografica contemporana si noutatile 
editoriale 

1.1. Informare şi documentare în 
biblioteci româneşti 

Bibliografie generală 

1.2. Accesarea unor baze de date în 
biblioteci străine 

Bibliografie tematică 

2. Investigarea şi clasificarea surselor  
primare: corespondenţă, presă, jurnale, 
memorii, autobiografii. 

2.1.Documentare asupra fondurilor de 
arhivă 

Inventar al surselor cercetate.  

2.2.Investigarea literaturii autobiografice 
şi a publicisticii mondene 

Repertoriul memorialisticii şi al presei 
mondene  

3. Evaluarea, valorificarea și 
promovarea intermediara a rezultatelor 
cercetărilor  

3.1.  Participarea la conferinţe naţionale 
şi internaţionale 

Comunicări ştiinţifice prezentate 

3.2.  Organizarea  unui wokshop 
interactiv cu participrea membrilor 
echipei de proiect şi a cercetătorilor din 
Iaşi 

Realizarea paginii web a proiectului şi 
publicarea rezumatului  intervenţiilor 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

2014 

U
ni

că
 

1. Identificarea mediilor de socializare 
si descrierea experientelor mondene ale 
diplomaţilor străini în România. 

1.1. Continuarea cercetărilor în arhive sau 
biblioteci din România şi străinătate 

Copii xerox după documente de arhivă 
şi literatură de specialitate 

1.2 Conceperea şi redactarea unui articol 
ştiinţific de către fiecare membru al 
echipei de cercetare 

Publicarea rezumatului articolelor pe 
site-ul proiectului 

2. Diseminarea rezultatelor parţiale ale 
cercetării 

2.1. Publicarea unui articol de către 
fiecare membru din echipa de  cercetare 
în reviste de specialitate / volume din 
România (indexate CNCS) sau din 
străinătate (indexate în baze de date) 

Articole publicate în reviste sau 
volume de specialitate 

2.2. Organizarea unui colocviu cu 
participare naţională  

Volum de studii prezentat spre 
publicare unei edituri de prestigiu din 
ţară 

3. Recuperarea imaginii diplomatilor 
straini despre societatea romaneasca. 

3.1. Cercetări în arhive sau biblioteci din 
România şi din străinătate 

Xeroxuri şi fotocopii după documente 
de arhivă şi pagini de literatură 
autobiografică 

3.2. Sistematizarea informaţiei rezultată 
din cercetări 

Notiţe bibliografice şi conspecte 
tematice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

2015 

U
ni

că
 

1. Reconstituirea perceptiei elitelor 
romanesti despre lumea diplomatilor 
straini. 

1.1. Cercetări în arhive sau biblioteci din 
România şi din străinătate 

Xeroxuri şi fotocopii după documente 
de arhivă şi pagini de literatură 
autobiografică 

1.2 Sistematizarea informaţiei rezultată 
din cercetări 

Notiţe bibliografice şi conspecte 
tematice 

2. Diseminarea rezultatelor finale ale 
cercetării 

2.1. Publicarea unui articol de către 
fiecare membru din echipa de  cercetare 
în reviste de specialitate / volume din 
România (indexate CNCS) sau din 
străinătate (indexate în baze de date) 

Articole publicate în reviste sau 
volume de specialitate 

2.2.  Organizarea unei conferinţe cu 
participare international 

Publicarea unui volum de studii si 
expedierea lui la bilioteci din ţară şi 
străinătate 

3.  3.1.   

3.2.   

 
 
 

            Director de proiect,           Director financiar-contabil, 
                                                                                                                                                                Ec. Liliana Iftimia 
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       Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate. 
 


