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Model A / la contractul de finantare 
 nr. 964/2009 
 
Nr. si data inregistrării    

          __________________________ 
CONTRACTOR     
PRESEDINTE, 
Acad. Viorel Barbu      

 
Nr. şi data inregistrării       
________________________________    
 
Programul:   IDEI 
Tipul proiectului:  Proiecte de cercetare exploratorie 
Cod proiect:  ID_1646 
 
VALOARE TOTALĂ contract / an 2009 / 84033,76lei 
ETAPA (din Anexa IIa) finala 2009 
VALOARE FAZA   39905,63 lei 
 
 
           

  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 ID_1646 titlul proiectului 
DILEMELE CONVIETUIRII IN PROCESUL MODERNIZARII SOCIETATII ROMANESTI. IDENTITATI 
MULTIETNICE SI MUTATII DEMOGRAFICE LA EST DE CARPATI IN SECOLELE XIX-XX 
care fac obiectul Contractului de  finanţare 964 / 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: finala a anului curent_____din Anexa IIa (intermediara/ finala a anului curent)  
obiectiv planificat: 1. Stabilirea ponderii demografice a grupurilor etnice minoritare. Mobilitate 
demografica, imigrari si emigrari, 2. Stabilirea si evaluarea cadrului juridic in care a evoluat raportul 
dintre majoritate si grupurile etnice minoritare  
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: 
La zi, conform planului de desfasurare al activitatii de cercetare. Obiectivele fazei a doua (finale) au fost:  
Stabilirea ponderii demografice a grupurilor etnice minoritare. Mobilitate demografica, imigrari si emigrari şi 
stabilirea si evaluarea cadrului juridic in care a evoluat raportul dintre majoritate si grupurile etnice 
minoritare. În acest sens au fost identificate sursele edite, colecţiile şi fondurile arhivistice din ţară (Iaşi, 
Bucureşti) şi din străinătate (Londra, Marea Britanie). Cercetările intreprinse au urmarit să stabilească 
ponderea demografică a grupurilor entice minoritare (evrei, germani, ucraineni, greci, bulgari, sarbi, italieni, 
francezi ş.a.), evoluţia demografică generală,în cadrul căreia se evidenţiază etapele de imigrare şi emigrare a 
grupurilor entice minoritare pe parcursul secolelor XIX şi XX, precum şi condiţiile politico-istorice şi juridice 
care au favorizat sau au impietat asupra mobilităţii demografice a acestor minorităţi. În legătură cu cadrul 
juridic în care a evoluat raportul dintre majoritate şi grupurile entice minoritare a fost investigată legislaţia 
specifică, au fost clasificate şi periodizate actele normative, oferind in felul acesta posibilitatea comparării 
surselor juridice. Au fost achiziţionate conform proiectului de cercetare şi a devizelor întocmite anterior, 
echipamentele de birotică, consumabilele şi celelate materiale necesare cercetarii. 

b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv; 
Au fost identificate noi surse, prin documentare în biblioteci şi arhive din ţară şi străinătate. Pe baza modelului 
analitic construit în prima fază din anul 2009 au fost definite şi instrumentalizate conceptele şi terminologia 
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care va fi utilizată în cercetarea noastră. Prin consultarea bibliografiei disponibile şi prin sursele edite şi 
inedite investigate a fost stabilită o periodizare a principalelor momente care au condus la mişcări de populaţie 
semnificative (de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până la momentul adoptării Regulamentului organic in 
Moldova, cu semnificativele momente ale rapturilor teritoriale survenite în  1775, Bucovina şi 1812, 
Basarabia; de la perioada regulamentară  la dobândirea independenţei de tânărul stat naţional român, cu 
momentele revoluţiei de la 1848 şi unirea de la 1859; din ultimele decenii ale secolului XIX până la începutul 
primului război mondial, cu momentele pierderii celor trei judeţe din sudul Basarabiei şi a emigrărilor 
evreieşti de la sfârşitul secolului XIX şi  începutul secolului XX; de la primul război mondial la începutul 
celei de-a doua conflagraţii mondiale; perioada celui de-al doilea război mondial şi instaurarea comunismului 
şi în fine perioada democraţiei populare şi socialismului. Această periodizare în raport cu evoluţiile 
demografice şi statutul juridic al grupurilor etnice minoritare, reprezintă o noutate şi poate servi drept premisă 
cercetărilor ulterioare în acest domeniu. Am întocmit o bază de date cu legislatia privitoare la minoritari, 
necesară derulări proiectului nostru de cercetare.  Din perspectivă metodologică am folosit alături de metodele 
tradiţionale (statistice) şi analiza de conţinut. 

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

O parte din rezultatele obţinute s-au concretizat in publicarea studiilor în reviste BDI: Dumitru Vitcu, 
Cooperation and Conflict: The Romanian-Russian relations during Oriental Crisis (1875-1878), Valachian 
Journal of Historical Studies, 2009, Targoviste, pp. 79-114; Dumitru Ivanescu, Rumanien und das europaische 
politische Modell in der Zeit des Fursten Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), Analele Universitatii Valahia, 
Seria Istorie, 2009, Targoviste, pp. 78-89; a capitolului Cătălin Turliuc, Nationalismus, în volumul: 
Geschichte politisch-soziale Begriffe in Rumänien und Moldau, Universitatea Leipzig, Moldowa Institut, 
2009, pp. 289-324. Membrii echipei de cercetare au publicat în volumul Dumitru Vitcu (coord.), Prin 
Labirintul istoriei. Stat, societate şi individ în perioada construcţiei naţionale, Editura Junimea, Iasi, 2009, 
următoarele capitole: D. Vitcu, Prin „Parisul Orientului” în vreme de război. 1877-1878, pp. 119-140; Cătălin 
Turliuc, Petre P. Carp, viziune şi acţiune politică, pp. 273-288; Mihai-Ştefan Ceauşu, Viaţa politică, opinie 
publică şi presă în Bucovina la sfârşitul secolului XIX  şi începutul sec. XX. Cazul românesc, pp.289-316; 
Dumitru Ivănescu, Organizarea misiunii militare române în Siberia, pp.331-346; Bogan Alexandru Schipor, 
Un „război economic” în România neutră, pp. 347-366; Sorin D. Ivănescu, Metode tehnice de obţinerea 
informaţiilor utilizate de Securitate în anii cincizeci, pp.395-434. Alte capitole au fost semnate de membrii 
echipei de cercetare in volumul Victor Spinei, Gheorghe Cliveti, In honorem Alexandru Zub, Editura 
Academiei, Bucureşti, 2009, după cum urmează: Dumitru Vitcu, Mihail Kogălniceanu, reflecţii istotiografice, 
pp. 289-298; Dumitru Ivănescu, Emigrări ale populaţiei evreieşti la finele secolului XIX şi începutul secolului 
XIX, pp. 443-452; Mihai-Ştefan Ceauşu, Identitate naţională şi ortodoxie în Bucovina habsburgică. 1848-
1914, pp. 279-288; Cătălin Turliuc, Gender and Electoral Rights in Modern Romania, pp. 453-463. Dumitru 
Ivănescu a coordonat volumul Patrimoniul naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, 
strategii, Editura Junimea, Iaşi, 2009, 338 p.  
Au fost predate la tipar următoarele studii: Cătălin Turliuc, Aspecte legislative privind situaţia minoritarilor 
evrei la sf. sec. al XIX-lea – începutul sec. XX; Dumitru Vitcu, Chestiunea evreiască, instrument de presiune 
diplomatică asupra României la sf. sec. XIX; Dumitru Ivănescu, Evrei din târgurile şi oraşele Moldovei în 
prima jumătate a sec. XIX. Aceste studii vor apărea in volumul Minorităţile etnice din România în secolul al  
XIX –lea, publicat de Institutul de Istorie Nicolae Iorga şi Departamentul de relaţii interetnice al Guvernului 
României.  
În cadrul activităţii de cercetare în cadrul grantului a fost organizat Simpozionul „ Dilemele convieţuirii în 
procesul modernizării societăţii româneşti” sub auspiciile Zilelor Academice Ieşene, în data de 18 septembrie 
2009. La aceasta manifestare au fost prezentate următoarele comunicări ale membrilor echipei de cercetare: 
Cătălin Turliuc, Paradigma modernizări în cazul românesc la sfârşitul sec. XIX, începutul sec. XX; Dumitru 
Ivănescu, Informaţii demografice privind evrei din oraşele şi târgurile Moldovei între 1774-1859; Dumitru 
Vitcu, Chestiune evreiască din România în raporturile internaţionale. Ecouri în presa americană; Mihai Ştefan 
Ceausu, Evoluţii etno-demografice în Bucovina habsburgică. Sfârşitul sec. XVIII- începutul sec. XX; Bogdan 
Alexandru Schipor, Mutaţii demografice în România în preajma celui de-al doilea război mondial; Sorin D. 
Ivănescu, Minorităţile şi Securitatea în România democraţiei populare.  
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Trei dintre membrii echipei de cercetare (Cătălin Turliuc, D. Ivănescu, D. Vitcu)  au participat cu comunicări 
la Simpozionul „Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea”, organizat în perioada 28-31 octombrie 
2009  la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti. 
În cadrul proiectului Cătălin Tuliuc a efectuat în perioada 17-23 octombrie 2009 un stagiu de  documentare în 
Marea Britanie, la University College of London, School of  Slavonic and Eastern Europeean Studies.  
Alte rezultate ale cercetării: dl. Mihai Stefan Ceausu a participat cu o comunicare la Simpozionul internaţional 
Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică, 
organizat între 20-22 noiembrie 2009 de Despărţământul Astra „Mihail Kogălniceanu” Iaşi cu Departamentul 
românilor de pretutindeni al Guvernului României.  
Unul dintre membrii echipei de cercetare, dl. Sorin Ivăneascu a susţinut public teza de doctorat şi a primit 
confirmarea titlului de doctor în istorie.  

d) Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv. 
Conform planificării iniţiale, în acord cu cererea de modificare a devizului cadru aprobată de Autoritatea 
contractantă şi necesităţile impuse de desfăşurarea cercetării. 
 
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  39905,63 lei, in litere (treizeci 
şi nouă de mii nouă sute cinci lei şi şaizeci şi trei de bani) reprezentând decontarea prevăzută în contract 
pentru etapa finală a anului 2009.  
 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: Iacob Gheorghe, prof. univ.dr.                        _______________  
     
 Membri: Agrigoroaie Ion, prof. univ.dr.                                     _______________ 
 
                                     Cliveti Gheorghe, prof. univ.dr.                                 ________________ 
                                    Purici Ştefan, prof. univ.dr.                                        _________________ 
 
 
 Secretar:  dr. Vacaru Silviu, c.s. II     ________________ 
 
  
                DIRECTOR PROIECT,     CONTABIL ŞEF, 
 
 Dr. Cătălin Turliuc                    Ec. Meda Gâlea 
 _____________________     ____________________ 
 


