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Investeşte În oameni I 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 
Axa prioritară nr. 1 "Educa ţia şi formarea profesională În sprijinul creşter ii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
c unoaştere" 

Domeniul major de interventie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale În sprijinul cercetării" 

Titlu : "MINERVA - Cooperare pentru cariera de elită În cercetarea doctorală şi post-doctoraIă" 

Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832 

ARFIIMINERVA nr.l~8.10 .2014 
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Raport asupra concursulu i de bursă do cto ra lă ( 11 luni) organizat În perioa â"'22-28 octombrie 2014, În cadrul 
proiect ului P05DRU 159/ 1.5/ 5/ 137832, "MINERVA - Cooperare pentru cariera de elită îin cercetarea doctorală şi postdoctoraIă", cu 
tema de cercetare Inovaţie şi interdisciplinaritate În cercetarea arheologică şi istorică: teorii, metode, surse, coordonată de 

Academia Română, Filiala laşi (P1), prin Institutul de Arheologie laşi şi Institutul de Istorie "A.D. Xenopol". 

Subsemnaţii, prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti - preşedinte de comisie, prof.univ. dr. Mihai Cojocariu - membru, dr. 
Mihai Ştefan Ce auşu, CS I - membru, dr. Andi -Emanuel Mihalache, CS I - membru, dr. George Bodi, CS II - membru şi dr . Mihai 
Chiper - secret ar} întrunindu-ne În calitate de membri ai comisiei de examinare a dosarelor de candidatură pentru o bursă de 11 
luni , am constatat următoarele: 

La concurs s-a prezentat numai un candidat, Irimla Maria Mădăllna, activitatea comisiei desfăşurându-se În două etape: 
verificarea dosarului şi evaluarea a proiectului. Comisia a constatat că dosarul candidatei respectă prevederile regulamentului de 
concurs, este complet şi Întruneşte condiţiile minimale impuse. De asemenea, comisia a constatat că proiectul depus se ridică la 
nivelul standardelor ştiinţifice internaţionale, dovedind totodată capacitatea concurentei de a se racorda temei de cercetare 
propuse de Partenerul 1, Academia Română-Filiala laşi. Proiectul a fost analizat şi notat de fiecare membru al comisiei, pot rivit 
criteriilor din Regulamentul general şi din Regulamentu l Specific Partenerului 1, primind 77,36 puncte. Neexistând contesta ţ ii sau 
alt e vicii de form ă ori de fond, membrii comisiei au decis ca Irimia Maria Mădălina să obţină bursa doctorală de 11 luni, Începând ( 
cu data de 1 noiembrie 2014. 

r  -Prof. univ . dr . Gheorghe Cliveti, preşedinte - director al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol", laş i -5_~ 

Prof.univ.dr. Mihai Cojocariu, membru - Facultatea de Istorie, Universitatea AI.I. Cuza, laşi ~o-(~ . r-(;A.( tt 

Dr. Mihai Ştefan Ceauşu, CS 1, membru - Inst it ut ul de Istorie "A.D. Xenopol", IaR-'P -:;?~ 

or. Andi Emanuel M ihalache, (SI, me mbru - Institutu1de IstorieK OP01", la" ~~./<O..--
Dr. George Bodi, CSII, membru -Institutul de Arheologie, laşi 

Întocmit: 

Secretar comisie : Dr. Mihai Chiper />: 
Expert ştiinţific: Dr. Andi Emanuel Mihalache ~ U ~ 

Încheiat astăzi, 28. 10. 2014 În sala mică de şedinţe a Academiei Române-Filiala laşi, locul unde s-a desfăşurat întreg procesul 

evaluării . 
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