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Model A / la contractul de finantare 
 nr. ………………… 
 
Nr. si data inregistrării    

          __________________________ 
CONTRACTOR     
Academia Română, Filiala Iaşi 
 
Preşedinte 
 
Acad. Viorel Barbu 
      

 
Nr. şi data inregistrării       
________________________________    
 
Programul:   IDEI 
Tipul proiectului:  Proiecte de cercetare exploratorie 
Cod proiect:  ID_816 
 
VALOARE TOTALĂ contract / an 2009 /_ 87.185,03 _  lei 
ETAPA (din Anexa IIa) finala 2009 
VALOARE FAZA  50.758,14 lei (40.636,14 lei – valoare etapă  finală 2009 plus 10.122,00 lei – diferenţa 
neconsumată în etapa intermediară 2009) 
 
 
 
 
           

  PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNĂ A REZULTATELOR 
 
 Comisia interna constituită si aprobata de catre Autoritatea Contractantă, întrunită în vederea evaluării 
şi avizării lucrărilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare - cod proiect___816___titlul proiectului ___ 
Discurs istoric si diplomatie: romanii din Transilvania si Basarabia in politica externa a Romaniei (1877-1947) 
care fac obiectul Contractului de  finanţare _950_/_2009_,  Act aditional nr.1/2009, încheiat între Autoritatea 
Contractanta  - UEFISCSU şi Contractor, pentru anul __2009_(se va trece anul financiar). 
EVALUEAZĂ ŞI CERTIFICĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  
pentru etapa:____16.09.2009-31.12.2009__din Anexa IIa  - finala a anului curent- 
obiectiv planificat:_______________________________________________________________________ 
 
1. Actualizarea bibliografiei şi fixarea priorităţilor de cercetare;  
2. Organizarea unei mese rotunde (work-shop) şi coordonarea primelor activităţi;  
3. Cercetări la proiect şi diseminarea primelor rezultate. 
4. Participarea membrilor grantului la conferinţe, simpozioane şi mese rotunde, organizate de terţi, unde au 
prezentat rezultatele cercetării individuale. 
 
şi face propuneri Autoritatii Contractante privind finanţarea proiectului, după cum urmează: 
  
I. EVALUAREA REZULTATELOR:  

a) Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute iniţial; 
 
Activităţile din cadrul proiectului s-au desfăşurat cu respectarea strictă a condiţiilor din contractul de 

finanţare, fiind atinse toate obiectivele prevăzut iniţial. Direcţiile de activitate au fost următoarele: 1. 
clarificarea temelor şi responsabilităţilor individuale ale membrilor în grant; 2. elaborarea unui ghid intern 
bibliografic şi al surselor de arhivă; 3. cercetări în biblioteci şi arhive; 4. diseminarea primelor rezultate. 
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b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv; 
 

Cercetările au urmărit punerea în circuitul ştiinţific românesc a unor informaţii mai puţin 
cunoscute istoricilor din România. Acest lucru a fost posibil graţie unor stagii de cercetare la biblioteci 
şi arhive din ţară şi străinătate: Biblioteca Publică Istorică din Federaţia Rusă, Moscova; Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova;  Biblioteca Academiei Române, Bucureşti; Biblioteca de Stat a 
Bavariei din München; Biblioteca Naţională Austriacă din Viena; Biblioteca Academiei de Ştiinţe din 
Republica Moldova; Arhivele Naţionale din Bucureşti; Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, 
Bucureşti; Haus-, Hof- und Staatsarchiv din Viena. Rezultatele obţinute până în prezent corespund 
obiectivelor stabilite iniţial şi constituie o garanţie pentru buna derulare în continuare a proiectului.  

 
c) Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole cărţi, comunicări, participări la conferinţe) alte 

constatări; 
 

a. Publicaţii 
Andrei Cuşco, The Russian-Romanian 1878 Controversy: Between Realpolitik and National Dignity, 

în “PONTES. Review of South-East European Studies”, vol. 5, 2009, p. 51-102. 
Flavius Solomon, recenzie la Daniel Ursprung, Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und 

Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft in der rumänischen Geschichte in der 
Vormoderne und bei Ceauşescu, Aldus-Verlag Kronstadt/Braşov; Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landeskunde Heidelberg 2007. 433 S., 40 Abb. = Veröffentlichungen von Studium Transylvanicum, în 
„Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, Band 57 (2009), Heft 3, p. 424-426. 

b. Comunicări 
Dr. Flavius-Viaceslav Solomon 
Românii din Basarabia în discursul academic din Rusia/ URSS şi reflectarea acestuia în acţiunile 

diplomatice ale Rusiei/URSS. La work-shop-ul Discurs istoric şi diplomaţie, Iaşi, 30 iulie 2009; Mişcarea 
naţională din Basarabia în context imperial rus. La simpozionul internaţional Despre Basarabia şi Marea 
Unire, Iaşi, Muzeul Unirii, 27 martie; Etnicitate şi politică în Republica Moldova: 1988-1991. La simpozionul 
internaţional 20 de ani de la Căderea Zidului din Berlin: Influenţe şi Consecinţe asupra Europei de Est, 
organizat de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău 5-7 noiembrie. 

Dr. Lucian Nastasă-Kovacs 
Românii din Transilvania şi Basarabia în discursul istoriografic românesc. La work-shop-ul Discurs 

istoric şi diplomaţie, Iaşi, 30 iulie 2009; Educaţie şi modernitate în Transilvania. Discrepanţe şi 
discontinuităţi etno-confesionale (1867-1918). La simpozionul Minorităţi şi partide politice în România în 
secolul XX, 12-14 noiembrie 2009, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (sub egida Guvernului 
României: Departamentul pentru Relaţii interetnice) 

Dr. Paul-Octavian Nistor 
Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de Transilvania şi Basarabia 

(1918-1947). La work-shop-ul Discurs istoric şi diplomaţie, Iaşi, 30 iulie 2009; Discurs istoric şi diplomaţie. 
Sărbătorirea Marii Uniri în Polonia (1928). La simpozionul Naţional al Muzeului Judeţean Vaslui, 19-20 
noiembrie 2009. 

Dr. Liviu Brătescu 
Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de Transilvania şi Basarabia 

(1878-1918). La work-shop-ul Discurs istoric şi diplomaţie, Iaşi, 30 iulie 2009; Politică şi diplomaţie în 
România (1876-1888). La simpozionul naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională, Vaslui, 18-19 
noiembrie 2009;  Politica externă a României (1866-1888). Etape, obiective şi acţiuni politice. La 
simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Naţională Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2009. 

Dr. Lájos-Lorand Madly 
Românii transilvăneni în discursul academic din Austro-Ungaria/ Ungaria şi reflectarea acestuia în 

acţiunile diplomatice ale Imperiului habsburgic/ Ungaria. La work-shop-ul Discurs istoric şi diplomaţie, Iaşi, 
30 iulie 2009;  

 Dr. Andrei Cuşco 
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Problematica basarabeană în activitatea „emigraţiei academice” basarabene din România. 
Conexiuni cu lumea politică şi diplomaţia românească. La work-shop-ul Discurs istoric şi diplomaţie, Iaşi, 30 
iulie 2009; Intelectuali şi naţionalisme în Basarabia secolului al XIX-lea: Rolul emigranţilor „basarabeni” 
din Regatul Romaniei. La colocviul A fi român în afara României. Adaptare, identitate, imagine, organizat la 
Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 27 noiembrie 2009. 
 

d) Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv. 
 

Fondurile alocate au fost folosite în strictă concordanţă cu devizul antecalcul şi planul de realizare a 
proiectului. Din sumele alocate pentru logistică au fost achiziţionate echipamente de birotică ce vor fi utilizate 
în timpul cercetărilor din biblioteci şi arhive şi diseminarea rezultatelor cercetării. Cheltuielile de personal au 
fost distribuite în această fază la trei cercetători din Iaşi, implicaţi într-o măsură mai mare în organizarea 
primelor activităţi în cadrul proiectului. Începând cu anul 2010, din contul proiectului vor fi salarizaţi parţial 
şi membrii din afara Iaşului. 
 
 
II PROPUNERI: (alternative nu se pot cumula) 
 1) Având în vedere rezultatele evaluării Comisia interna AVIZEAZĂ lucrările evaluate conform 
Capitolului I lit. a-d din prezentul proces verbal şi propune acordarea sumei de  _50.758,14_ lei, in litere 
(cincizeci de mii şapte sute cincizeci şi opt lei, 14 bani) reprezentând decontarea prevăzută în contract 
pentru etapa _II, 2009.  
 ________________________________________________________________________________ 
 2) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul proces verbal, Comisia interna 
AVIZEAZĂ lucrările de cercetare pentru suma de _______________lei (în litere ___________________) şi 
propune reducerea tranşei (tranşelor) de finanţare, astfel: 

- etapa __________suma prevazută în contract__________________  lei 
suma propusă ____________________________lei 

- etapa __________suma prevazută în contract___________________lei 
suma propusă_____________________________lei 

pentru motivul:___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
 3) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul proces verbal, Comisia interna NU 
AVIZEAZA CONTINUAREA lucrărilor de cercetare la cod proiect__________ 
şi propune sistarea finanţării pentru următoarele motive:__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 Lucrările executate până la aceasta etapa, SE AVIZEAZĂ pentru suma de ____________lei 
(în litere:_______________________________________), existând următoarele posibilităţi de valorificare: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 4) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul proces verbal, Comisia NU 
AVIZEAZA lucrările de cercetare  la cod proiect____________şi propune sistarea finanţării, restituirea 
sumelor acordate până în prezent, în suma de_____________lei, precum şi suportarea de către 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
a penalitatilor prevăzute în contract, pentru următoarele motive:_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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 Evaluarea şi avizarea lucrărilor s-a efectuat pe baza constatărilor făcute de Comisia interna la 
Contractor, pe baza următoarelor documente: 

 Anexa IIa- Plan de realizare, pentru etapa corespunzatoare;  
 Anexa I– Deviz cadru postcalcul;  
 Lucrarea in extenso/Sinteza lucrării.  

 Prin semnarea de către Contractor a prezentului proces verbal acesta confirmă constatările Comisiei 
interne de avizare şi îşi însuşeşte propunerile acesteia.  
 Prin semnarea de către Contractor a prezentului proces verbal acesta certifică faptul că toate mijloacele 
fixe şi obiectele de inventar achizitionate în cadrul proiectului au fost înregistrate în patrimoniul institutiei în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care un exemplar pentru Contractor şi doua 
exemplare pentru Autoritatea Contractanta. 
 

COMISIA INTERNA DE AVIZARE A REZULTATELOR 
  

    Numele şi prenumele     Semnătura 
 
 PREŞEDINTE: Prof. Dr. Gheorghe Cliveti   _______________ 
 Membri:  Prof. dr. Petronel Zahariuc   _______________ 
    CSII Leonidas Rados   _______________ 
 

Secretar:  CSII Andi-Emanuel Mihalache  ________________ 
 
  
                DIRECTOR PROIECT,     CONTABIL ŞEF, 
 
 Dr. Flavius-Viaceslav Solomon    Ec. Meda Gâlea 
 _____________________     ____________________ 
 


