
 

Anexa IV/ la contractul de finantare 
  CONTRACTOR             nr. ………………… 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 
_________________________        
 
Se aprobă, 
RECTOR / DIRECTOR 
________________ 
 

Programul:   RESURSE UMANE 
Tipul proiectului:  Proiecte de Cercetare pentru Stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente 

Cod proiect:  TE_ 
 

 
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2013-2015) 

 
Denumirea proiectului Visions and Perceptions of Romania in the Russian Imperial Discourse and Public Sphere in the Late 19th and Early 20th Century 

 
 

- Structură cadru- 
 

 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

2013 

U
ni

că
 

1. Delimitare tematică preliminară 1.1 Sistematizarea literaturii secundare 
privitoare la tema proiectului. Elaborarea 
unei bibliografii relevante şi analiza 
stadiului curent al cercetării 

Bibliografie tematică 

1.2 Organizarea unui workshop 
preliminar cu participrea membrilor 
echipei de proiect şi a cerctătorilor din 
Iaşi  

Diseminarea rezultatelor workshop-
ului în comunitatea ştiinţifică locală  

2. Cercetări preliminare şi bilanţ 
provizoriu privind stadiul cunoaşterii în 
domeniu 

2.1. Stagii de cercetare în arhive şi 
biblioteci din Federaţia Rusă, România, 
Republica Moldova şi Germania. 

Copii xerox şi digitale după 
documente de arhivă şi literatură de 
specialitate 

2.2. Organizare şi participare la 
workshop-ul internaţional circumscris 
temei proiectului. Participarea la reuniuni 
ştiinţifice organizate de terţi.  

Comunicări la tema proiectului 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

2014 

U
ni

că
 

1. Aprofundarea cercetărilor şi 
sistematizarea primelor rezultate 

1.1 Continuarea cercetărilor în arhive şi 
biblioteci din România şi străinătate 

Copii xerox şi digitale după 
documente de arhivă şi literatură de 
specialitate 

1.2 Elaborarea a câte un articol de către 
fiecare membru în echipa de  cercetare  

Prezentarea manuscrisului spre 
publicare în revistele de specialitate 
relevante 

2. Diseminarea rezultatelor cercetării  2.1. Publicarea a câte un articol de către 
fiecare membru în echipa de  cercetare în 
reviste de specialitate (2: în reviste din 
străinătate; 2: în reviste din România 
indexate în categoria A sau B CNCS). 

Apariţia articolelor în revistele de 
specialitate şi evaluarea impactului lor 
asupra comunităţii academice   

2.2. Publicarea unui volum de documente 
relevante pentru tema proiectului 

Prezentarea şi lansarea volumului de 
documente  

3. Diseminarea rezultatelor la reuniuni 
ştiinţifice 

3.1. Organizarea unei mese rotunde Analizarea rezultatelor cercetării în 
comunitatea ştiinţifică 

3.2. Participarea la conferinţe tematice în 
ţară şi străinătate 

Comunicări la tema proiectului şi 
iniţierea unor schimburi ideatice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

2015 

U
ni

că
 

1. Finalizarea cercetărilor şi 
sistematizarea rezultatelor 

1.1.  Cercetări în arhive şi biblioteci din 
ţară şi străinătate 

Copii xerox şi digitale după 
documente de arhivă şi literatură de 
specialitate 

1.2 Sistematizarea rezultatelor Elaborarea manuscriselor articolelor 

2. Elaborarea şi publicare de articole de 
specialitate 

2.1. Elaborarea a câte un articol la tema 
proiectului de câte fiecare membru în 
echipa de cercetare 

Prezentarea manuscrisului spre 
publicare în revistele de specialitate 
relevante 

2.2. Publicarea articolelor elaborate (2: în 
reviste din străinătate; 2: în reviste din 
România indexate în categoria A sau B 
CNCS). 

Apariţia articolelor în revistele de 
specialitate şi evaluarea impactului lor 
asupra comunităţii academice   

3. Organizarea conferinţei de bilanţ, cu 
participare internaţională; publicarea 
volumului tematic final şi prezentarea 
acestuia 

3.1. Publicarea volumului tematic final Prezentarea şi lansarea volumului 
tematic final 

3.2. Organizarea conferinţei Comunicări ştiinţifice 

 
Notă: Numărul orelor de lucru rezervate activităţilor din cadrul proiectului este identic cu cel prevăzut iniţial în depunerea de proiect. Ajustarea 
rezultatelor finale ale proiectului este motivată şi de asumarea unei publicaţii suplimentare (volum de documente relevante pentru tema proiectului). 
Directorul de proiect nu are alte angajamente în instituţii de cercetare sau universităţi din România.    
 
 
 
 
Director de proiect,           Director economic/ Contabil şef, 
 
Dr. Andrei Cuşco 
 
---------------------------------                                                                                                                       
                                                                                              ----------------------------------- 
 

       Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate. 
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