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Model A / la contractul de finantare 
nr. 32/28.07.2010 
 
Nr. şi data înregistrării    

          __________________________ 
CONTRACTOR, 
ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA  IAŞI 
Preşedinte, 
Acad. Viorel BARBU 
   

 
Nr. şi data înregistrării       
________________________________    
 
Programul:     RESURSE UMANE 
Tipul proiectului:  Proiecte de cercetare postdoctorala 
Cod proiect:  PD_546 
 
VALOARE TOTALĂ contract / 2010  
ETAPA (din Anexa II)  
VALOARE FAZA  
 
 
           

  PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA A REZULTATELOR 
 
 Comisia internă constituită şi aprobată de către Autoritatea Contractantă, întrunită în vederea evaluării 
şi avizării lucrărilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare - cod proiect PD 546 cu titlul O SOCIETATE 
ÎN CĂUTAREA ONOAREI. DUEL ŞI MASCULINITATE ÎN SFERA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA 
(1859-1918), care fac obiectul Contractului de finanţare 32/28.07.2010, încheiat între Autoritatea Contractantă  
- UEFISCSU şi Contractor, pentru anul 2010. 
EVALUEAZĂ ŞI CERTIFICĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  
pentru etapa: 6.08.2010-31.12.2010  din Anexa II-finală a anului curent. 
obiectiv planificat: DOCUMENTARE ÎN ARHIVE ŞI BIBLIOTECI. 
şi face propuneri Autorităţii 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 întreprinse au fost următoarele:       
1. Activitate de cercetare în arhive şi biblioteci; 2. Selectarea, organizarea şi interpretarea informaţiilor 
obţinute; 3. Achiziţionarea echipamentelor de birotică necesare cercetării în arhive şi celor necesare 
sistematizării şi arhivării informaţiilor în format electronic; 4. Diseminarea primelor rezultate prin 
participarea la o conferinţă internaţională şi trimiterea spre publicare a unui studiu. 
 

b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv; 
 
Proiectul reprezintă o direcţie istoriografică originală de cercetare, atât din punct de vedere metodologic, cât şi 
din perspectiva surselor documentare. Comisia subliniază noutatea conceptelor şi perspectivelor propuse 
privind natura procesului de modernizare, precum şi capacitatea de racordare la dezbaterile şi tematicile 
istoriografiei străine. Cercetările au dus la identificarea unor documente şi materiale necunoscute sau 
neutilizate în literatura de specialitate românească, care pot fi considerate punct de plecare în verificarea unor 
noi piste de analiză a problematicii onoarei în societatea românească modernă.  
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Comisia remarcă următoarele contribuţii: 
a) Cercetarea aduce în atenţie influenţa pe care a exercitat-o instituţia armatei, mediul de socializare militar şi 
corpul ofiţeresc asupra societăţii, în ceea ce priveşte răspândirea noţiunilor şi comportamentelor circumscrise 
onoarei de tip occidental. Analiza contextului politic şi militar demonstrează că societatea românească a fost 
supusă influenţei unui intens curent militarist pe parcursul a câteva decenii în a doua jumătate a sec. XIX şi 
începutul sec. XX. Rostul ofiţerului era imaginat, în teoria pedagogică militară, ca „educator al poporului”, 
după cum armata devenea „şcoală a patriotismului”. 
 
b) Interesante ne par concluziile referitoare la consecinţele introducerii serviciului obligatoriu în armată în 
secolul XIX. Acest act schimbă rolul ofiţerului sub raportul său moral şi social, întreaga societate românească 
fiind marcată de fascinaţia pentru conduita şi uniforma militară, ca simboluri ale masculinităţii. Demersul 
pune în lumină tipurile de onoruri şi poziţii solicitate de ofiţeri în stat, rolul pe care corpul ofiţerilor îl dorea în 
cadrul unei societăţi a onoarei. Ofiţerul influenţa noul ideal al masculinităţii, identificându-se puternic cu 
simbolurile militare: uniformă, conduită, fascinaţia pentru forţă şi apărarea onoarei personale, în timp ce 
formaţia militară constituia un important vehicul de ascensiune socială. Analiza profilului comportamental 
propus corpului ofiţeresc, cât şi influenţa acestuia în viaţa civilă, arată că s-a manifestat un puternic 
isomorfism între onoarea definită în cadrul instituţiilor militare şi cea cultivată în viaţa civilă. Cercetarea 
surprinde interpretarea dată onoarei în mediile militare, referenţialul simbolic presupus în relaţia cu societatea, 
investigând  imaginea de sine şi poziţia ofiţerului în societate. 
 
c) Onoarea apărea drept un concept cardinal între atributele conduitei militare, chintesenţă a calităţilor care 
trebuiau să caracterizeze bunul ofiţer şi să susţină aşa-numitul esprit de corp, fără a exclude consecinţele 
asupra vieţii civile. Onoarea cerea ca şi în viaţa civilă a ofiţerului să se manifeste această demnitate, 
urmărindu-se răspândirea şi generalizarea comportamentului ori valorilor cazone dincolo de mediul militar.  
Demersul insită pe rolul cheie jucat de educaţia militară în însuşirea comportamentului civilizat, respectarea 
etichetei în discuţii, evitarea celor mai banale ofense şi insulte, pricini ale multor discuţii despre onorabilitate. 
Codul comportamental, extraordinar de strict, impunea ofiţerilor controlul atent al gesturilor, atitudinilor, 
tonalităţii glasului, cântărirea vorbelor în societate. Preocuparea principală rămânea consideraţia acordată 
celorlalţi după eticheta aproape standardizată a gentleman-ului perfect.  
 
d) Lucrarea aduce în discuţie consecinţele militarismului agresiv la nivel european, în special în urma 
înfrângerii Franţei din 1871. Darwinismul social şi creştinismul muşchiular, ale căror idei le regăsim 
diseminate în textele ofiţerilor români, sugerau că războiul era un concept pozitiv, o virtute creştină. Războiul 
părea o aspiraţie elevată, care dezvolta nobleţea spiritului, curajul, spiritul de sacrificiu, putând fi cel mai mare 
purificator al raselor şi naţiunilor care exageraseră cu ulta-rafinamentul şi civilizarea. Materialele prezentate 
reliefează faptul că, începând cu anul 1871, voci importante ale armatei române s-au pronunţat în favoarea 
unui model de societate cazonă, tipic german, în care discursul onoarei ocupa un loc central. Astfel, generalul 
Constantin Hârjeu (1856-1928) teoretiza noul rost civilizator-educativ al instituţiilor militare după modelul 
prescris de Împăratul Germaniei Wilhelm I, în 1874, în plin proces de fundamentare teoretică a militarismului 
german. Din acest motiv, cercetarea a urmărit cum, odată formulat, conceptul de „cetăţean soldat” ori „soldat 
cetăţean”, a afectat viaţa civilă şi în ce măsură forma convingerile şi justificările politice, culturale, sociale. 
Comisia remarcă faptul că prin „militarism” nu s-a înţeles preocuparea comună a vechilor abordări 
istoriografice, care urmăreau să sublinieze în ce fel luarea deciziilor militare şi acţiunile respective au dominat 
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sfera politică, ci modul în care socializarea militară în timp de pace afecta structurile societăţii civile şi 
mentalităţile.  
 
e) Cercetările au trecut în revistă şi rolul pe care îl capătă conceptul de onoare în discursul pedagogic al 
armatei. S-a observat că ideile contradictorii despre onoare aveau un impact complex în cultura 
militarismului: ajuta cultivarea curajului, loialităţii şi simţului datoriei, dar, totodată, codul onoarei pretindea 
că demonstrarea acestor virtuţi de către combatanţi presupunea înţelegerea contextului în care erau ele 
folosite, inclusiv când nu erau în interesul societăţii. Ideea unui comportament onorabil pe câmpul de luptă 
căuta să restricţioneze opţiunile pe care le avea soldatul. Mulţi dintre ofiţerii români recomandau codul 
onoarei drept o frână în calea exceselor. În manualele de instrucţie româneşti se regăseau numeroase exemple 
de „umanitate către învinşi”, consideraţia pentru bravura şi sacrificiile adversarului etc. Refuzul de a ucide îi 
permitea soldatului să arate trăsături onorabile, cum ar fi mila, generozitatea şi mărinimia. Războinicul care 
triumfa, apoi îi menaja pe cei înfrânţi, îşi câştiga onoarea încă odată. Onoarea era, prin urmare, contradictorie. 
Putea limita excesele în conflicte, dar avea posibilitatea să le şi încurajeze. Ideile asociate cu onoarea, cum ar 
fi loialitatea, datoria sau supunerea, puteau determina pe un om să facă acţiuni care, altfel, ar fi considerate 
greşite. Ţinerea cuvântului dat era unul dintre aspectele centrale ale codului de onoare militar.  
 
f) O direcţie importantă de cercetare a urmărit atitudinea armatei faţă de utilitatea duelului ca mijloc de 
rezolvare a afacerilor de onoare. Au fost analizate atât dezbaterile teoretice despre rolul şi rostul duelului în 
armată, cât şi în ce măsură acesta era considerat de către ofiţeri o modalitate de întărire a caracterului. În 
cadrul dezbaterilor, au fost remarcate două atitudini diferite legate de tranşarea afacerilor de onoare pe calea 
armelor. Cea oficială condamna efectele devastatoare pe care le putea avea un duel militar dus până la capăt, 
atitudine de înţeles, fiindcă autodecimarea trupelor în condiţii de război părea lipsită de orice raţiune pentru un 
stat în conflict cu un inamic extern. Cealaltă viziune punea accentul pe determinarea în luptă, pe calitatea 
pregătirii şi respectarea codului de onoare militar. Ea tolera, informal, rezolvarea chestiunilor de onoare pe 
calea armelor, în cazul ofiţerilor, tocmai pentru a le oţeli caracterul şi a-i familiariza cu pericolul morţii. O 
statistică a cazurilor de duel în care erau implicaţi preponderent ofiţeri, aflată în lucru, ar putea oferi o imagine 
mai completă asupra realităţii. Concluzia susţinută este că, din perspectiva convingerilor militariste, duelul era 
doar o instituţie care şi-a dovedit viabilitatea istorică, reprezentând o modalitate de a îndepărta 
comportamentului pacifist, fatal spiritului combativ al oştilor. Voci cu importantă audienţă publică defineau 
duelul şi chestiunile de onoare drept părţi integrante ale educaţiei şi formaţiei militare, fără de care însăşi forţa 
statului ar fi slăbită, iar monarhia ameninţată. Observatorii îşi exprimau îngrijorarea că interzicerea totală a 
duelului avea să ducă la armate laşe pe cîmpul de luptă. Onoarea era considerară o garanţie a puterii armate. 
 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. Comunicări 
-Honor and Death in Romanian Militarist Discourse (1859-1918), la conferinţa internaţională Dying and 
Death in 18th-21st Century Europe. Refiguring Death Rites in Europe, September 3-5, 2010, Alba Iulia, 
Romania. 

 
b. Publicaţii 
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- A fi ofiţer. Onoare şi imagine de sine în România modernă (1859-1918),  în volumul De la fictiv la real: 
imaginea, imaginarul, imagologia, Coordonatori: Andi Mihalache & Silvia Marin-Barutcieff, Iaşi, Ed. 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010, p.649-679. 
 
- Honor and Death in Romanian Militarist Discourse (1859-1918), pentru volumul Dying and Death in 18th-
21st Century Europe. Refiguring Death Rites in Europe in Annales Universitatis Apulensis, 2010, Series 
Historica, sub tipar. 

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

 
Fondurile alocate au fost folosite 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 ____ lei, in litere (_________) 
reprezentând decontarea prevăzută în contract pentru etapa ETAPA finală, 2010.  
 ________________________________________________________________________________ 
 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:_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 Evaluarea şi avizarea lucrărilor s-a efectuat pe baza constatărilor făcute de Comisia interna la 
Contractor, pe baza următoarelor documente: 

 Anexa II- 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.  
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 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.univ.dr.Gheorghe CLIVETI   _______________ 
  
 Membri: CS II Andi MIHALACHE                                               _______________ 
    
     CS II Leonidas RADOS                                                    _______________  
       
     CS II Flavius SOLOMON                 _______________ 
          
 Secretar: CS III Liviu BRĂTESCU      ________________ 

 
  
           DIRECTOR PROIECT,    DIRECTOR ECONOMIC, CONTABIL ŞEF, 
 
 Mihai Cezar CHIPER                  Meda GÂLEA 
 _____________________     ____________________ 
 
 
 
 


