
Fişa proiectului bilateral 

I. Denumirea proiectului  

 

Direcția strategică: Patrimoniul naţional și dezvoltarea societății. Proiectul: 

18.80013.16.06.04/It. Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. 

Italia și Moldova: studiu comparativ.  

Realizat de Institutul de Istorie, MECC, în colaborare cu Institutul de Studii al 

Societăților Mediteranei (IsMED-CNR Italia), or. Napoli. 

II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional 

Acord de Colaborare Bilaterală dintre CNR Italia şi AŞM  

III. Obiectivele proiectului  

 Valorificarea unor aspecte particulare ale proceselor de modernizare în cele două zone: 

Mediterana şi aria bazinului Mării Negre prin studierea acestora din perspectivă 

istorică. 

 Studierea problemei Basarabiei în contextul relațiilor româno-italiene și româno-ruse 

între modernitate și contemporanietate.   

 Organizarea dezbaterilor ştiinţifice în cadrul atelierelor comune de lucru (Chișinău-

Napoli). 

 Schimb de experienţă şi de management în probleme de cercetare şi organizare 

ştiinţifică. 

 Aplicarea în Programele europene de finanțare a științei. 

IV. Termenul executării  

2018-2019 

V. Costul total al proiectului   

300 mii lei 

VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării) 

Cofinanţarea totală planificată (mii lei) 

150,0 – primul an de activitate 

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei) 

300,0 

VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Sectia Istorie Medievală; Secţia Istorie Modernă, Secția Istorie Contemporană, Sector 

Filosofie, membri ai administației Institutului de Istorie  

VIII. Executorii   

IX. Sumarul activităţilor realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de 

cuvinte)  
1. Elaborarea planurilor de 

activitate. 

Proiectul a fost axat pe mobilitatea academică. 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Conf. univ. dr. Corlăteanu Silvia, secretar științific al Institutului de Istorie, conducător de 

proiect; 

2. Conf. univ. dr. hab. Cojocaru Gheorghe, directorul Institutului de Istorie, consultant ştiinţific; 

3. Conf. univ. dr. Constantinov Valentin, cercetător ştiinţific coordonator; 
4. Conf. univ. dr. Ţîcu Octavian, cercetător ştiinţific coordonator; 
5. Nicolae Bodean, cercetător ştiinţific; 
6. Dr. Cristina Gherasim, cercetător științific superior. 
7. Dr. Andrei Emilciuc, cercetător științific superior; 
8. Dr. Eugen-Teodor Sclifos, cercetător științific superior; 
9. Conf. univ. dr. Tatiana Potâng, cercetător științific (cumul).  
10. Crudu Lilia, cercetător științific. 



Documentarea asupra tematicii 

de interes comun.  

Vizite de cercetare și 

documentare în biblioteci și 

arhive.  

Valorificarea unor aspecte 

particulare ale proceselor de 

modernizare, de asistență și 

ajutor, aspecte sociale în cele 

două zone: Mediterana şi aria 

bazinului Mării Negre 

(teritoriul dintre Prut și Nistru) 

prin studierea acestora din 

perspectivă istorică. 

Studierea problemei Basarabiei 

în contextul relațiilor româno-

italiene și româno-ruse între 

modernitate și 

contemporanietate.   

Organizarea dezbaterilor 

ştiinţifice în cadrul atelierelor 

comune de lucru (Chișinău-

Napoli). 

Schimb de experienţă şi de 

management în probleme de 

cercetare şi organizare 

ştiinţifică. 

Aplicarea în Programele 

europene de finanțare a științei.   

Echipa de cercetători de la Chișinău a reușit să realizeze 

următoarele: 

 

 valorificarea unor aspecte particulare ale proceselor de 

modernizare, de asistență și ajutor, aspecte sociale și 

social-economice în cele două zone: Mediterana şi Europa 

de Est, cu precădere aria bazinului Mării Negre (teritoriul 

dintre Prut și Nistru) prin studierea acestora din 

perspectivă istorică; 

 studierea problemei Basarabiei în contextul relațiilor 

româno-italiene și româno-ruse între modernitate și 

contemporanietate;   

 au fost realizate scurte stagii de cercetare în biblioteci și 

arhive în vederea acumulării materialului factologic 

necesar cercetărilor; 

 A fost înaintat la concurs și a obținut finanțare proiectul 

CA18110 „Underground Built Heritage as catalyser for 

Community Valorisation (Underground 4 value)” 

(Subteranul construit – catalizator pentru valorificări ale 

comunității (valoare subterană 4), lideri – echipa 

parteneră a IsMED-CNR Italia, Napoli.  În prezent se 

lucrează cu echipa de cercetători, în parteneriat cu 

Universitatea din Bologna în vederea depunerii la concurs 

în programul COST a proiectului „Europe befor Europe. 

Cultural migrations from Medieval Universities to 

Erasmus + (EU-EB)”.   

 Rezultatele cercetărilor și-au găsit reflectare în mai multe 

publicații științifice. Se realizează 2 teze de doctor habilitat 

cu tematică adiacentă proiectului. 

 
X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute  

Proiectul 18.80013.16.06.04/It reprezintă un proiect realizat în cadrul Acordului Bilateral cu CNR Italia, 

care are drept obiectiv general schimbul de experienţă în domeniul cercetării precum și stabilirea tematicilor 

de interes comun în problema modernizării proceselor din spaţiul mediteranean şi al Europei de Est 

(studierea cazurilor Italiei și al Republicii Moldova). În cadrul proiectului au fost organizate mai mute 

întruniri științifice pe problemele vizate, accente fiind puse pe chestiunea „statului bunăstării” și a 

„securității sociale” prin prisma decalajelor nesoluționate dintre societate și politica instituțională; 

problematica proceselor de modernizare în spațiul celor 2 arii de cercetare; probleme de istorie economică, 

socială, politică și culturală, migrație; chestiunea Basarabiei în contextul relațiilor româno-italiene și 

româno-ruse în epoca modernă și contemporană; probleme de cercetare multidisciplinară. Împreună cu 

echipele partenere a fost prezentat în Programul COST și a obținut finanțare proiectul CA18110. Se 

lucrează la depunea unui alt proiect în programul COST. Astfel, a fost obținută vizibilitatea 

internațională a institutului deschizându-se posibilități de participare în mai multe programe 

internaționale de finanțare a științei. Rezultatele cercetărilor au fost expuse în cadrul mai multor întruniri 

științifice și au găsit reflectare în publicații științifice naționale și internaționale. 

 

Conducător de proiect: conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu   _______________ 


