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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de partener, împreună cu 

coordonatorul proiectului Universitatea de Vest din Timişoara, şi celelalte trei universităţi 

partenere: Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi 

Universitatea din Craiova, anunţă Conferinţa de finalizare a proiectului Cercetători competitivi 

pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare 

multiregională (CCPE) ID – 140863, proiect cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  

Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 -  Educaţia şi 

formarea profesională în sprijinul creşterii economice  şi  dezvoltării  societăţii  bazate  pe  

cunoaştere,  DMI  1.5  -   Programe doctorale  şi postdoctorale în sprijinul cercetării. Proiectul s-

a derulat pe o perioadă de 20 de luni.  

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea competitivităţii cercetării în domeniul 

ştiinţelor umaniste şi economico-sociale şi crearea unei reţele între universităţile partenere şi 

mediul socio-cultural şi economic. 

Prin proiect s-a oferit spijin financiar pentru 35 de doctoranzi şi 16 postdoctoranzi ai 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În cadrul acestui proiect doctoranzii şi 

postoctoranzii, din domeniile istorie, litere şi filosofie, au susţinut peste 200 de comunicări 

(prevăzute 102), la congrese, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice organizate în ţară sau în 

străinătate (Franţa, Germania, Italia, Austria etc.), au publicat peste 160 de articole (prevăzute 

102)  în reviste indexate în baze de date internaţionale (ISI, BDI) şi au efectuat 47 de mobilităţi 

în centre de cercetare din ţări ale Uniunii Europene. Până la această dată şi-au susţinut tezele de 

doctorat 22 de doctoranzi (62,85% din numărul total de doctoranzi; prevăzut 40%), dintre care 

şase au primit din partea CNATDCU; ceilalţi 13 doctoranzi sunt încă în stagiul doctoral, urmând 

a-şi susţine tezele în anul 2016. De asemenea, toţi cei 16 postdoctoranzi şi-au întocmit rapoartele 

de cercetare postdoctorală, potivit parametrilor stabiliţi de coordonatorul proiectului, 



 

Universitatea de Vest din Timişoara, care au fost validate în Consiliul Şcolii Doctorale al 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 Membrii grupului ţintă au fost coordonaţi de o echipă de implementare formată din: prof. 

univ. dr. Petronel Zahariuc, coordonator P1, prof. univ. dr. Anton Adămuţ, expert ştiinţific, prof. 

univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, expert grup ţintă, prof. univ. dr. Carmen Cozma, tutore 

(filosofie), prof. univ. dr. Andrei Hoişie, tutore (litere), prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, tutore 

(istorie), ec. Alexandra Popa, administrator financiar, Valeria Mihăilă, secretar proiect, precum şi 

alţi membri din diferite departamente ale Universităţii. Membrii echipei de implementare s-au 

preocupat atât de întocmirea şi avizarea rapoartelor de activitate ale doctoranzilor şi 

postdoctoranzilor, a fişelor de tutorat, cât şi de întocmirea propriilor rapoarte de acivitate lunare. 

Expertul ştiinţific şi expertul pentru activităţi grup ţintă au întocmit rapoarte de monitorizare 

trimestriale ale grupului ţintă.   

Totodată, proiectul a urmărit colaborarea cu reprezentanţi ai mediului socio-economic şi 

cultural în vederea creşterii relevanţei cercetărilor ştiinţifice din domeniul ştiinţelor umaniste şi 

economico-sociale, crearea unei mini-biblioteci, fiind achiziţionate 120 de volume, precum şi 

realizarea unei reţele de cercetare naţionale şi internaţionale prin încheierea de acorduri de 

colaborare cu universităţi din ţară şi din străinătate. În cadrul proiectului s-au desfăşurat două 

conferinţe generale, la care au participat doctoranzii şi postdoctoranzii de la toate Universităţile 

angrenate în proiect, prima la Poiana-Braşov (noimbrie 2014) şi a doua la Sinaia (noiembrie 

2015). De la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au participat marea majoritatea a 

doctorazilor şi postdoctoranzilor, precum şi trei echipe de cercetare din domeniile istorie, litere 

şi filosofie.  

La Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” s-au desfăşurat, potrivit activităţilor cuprinse în 

proiect: o conferinţă de lansare (25 iunie 2014) şi o conferinţă de finalizare (10 decembrie 

2015), ambele fiind popularizate prin articole în presa locală şi naţională, un focus-grup şi o 

masă rotundă cu partenenri din cadrul mediului academic şi socio-cultural (17 iulie 2014), şase 

cursuri tematice, susţinute de: prof. univ. dr.  Eugen Munteanu şi prof. univ. dr. Antonio-Patraş 

(litere), conf. univ. dr. Lucian Leuştean şi conf. univ. dr. Nelu-Cristian Ploscaru (istorie), prof. 



 

univ. dr. Melentina Toma şi prof. univ. dr. Petru Bejan (filosofie), postarea permanentă a 

activităţilor proiectului pe site-ul http://history.uaic.ro/, precum şi pe site-ul Universităţii 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi pe site-urile Facultăţilor de Litere şi Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. 

De asemenea, “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de partener în proiect (P1),  a efectuat un 

schimb de programe doctorale cu Faculté de Lettres, Langue et Sciences Humaines de 

l’Université d’Angers (Franţa), cu care a organizat şi o conferinţă ştiinţifică comună, cu finanţare 

din acest proiect.   

Anexă:  

1. Articole doctoranzi - POSDRU1591.5S140863 

2. Articole postdoctoranzi - POSDRU1591.5S140863 

3. Conferinţe doctoranzi - POSDRU1591.5S140863  

4. Conferinţe postdoctoranzi - POSDRU1591.5S140863 

5. Mobilităţi doctoranzi - POSDRU1591.5S140863 

6. Mobilităţi postdoctoranzi - POSDRU1591.5S140863 

7. Situatie susţinere teze de doctorat - POSDRU1591.5S140863 

8. Program Conferinţă Poiana Braşov - noiembrie 2014 - POSDRU1591.5S140863 

9. Program Conferinţă Sinaia - noiembrie 2015 - POSDRU1591.5S140863 

 

Coordonator proiect P1, 

Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc 

 

 

 


