
 

Consiliul pentru Cercetare Științifică și Creație Artistică 

   Nr. ........./ 09.05.2022 

Proces –Verbal al  

Consiliului pentru Cercetare Științifică și Creație Artistică 

din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași 

nr. 01/08.05.2022 

Ședința a fost organizată pe platforma Microsoft 365 - Teams - Consiliul pentru Cercetare 
Științifică și Creație Artistică, (CCSCA) în data 08.05.2022, având ca obiectiv evaluarea 
proiectelor de cercetare interne finanțate din fondurile de cercetare ICMA-UNAGE. 
 Proiectele au fost evaluate de membrii comisiei conform grilei de evaluare. In cazul în 
care unul dintre membrii comisiei a fost și aplicant, acesta nu a evaluat propriul proiect (conform 
Metodologiei de concurs), proiectul fiind evaluat doar de ceilalți membri ai comisiei.  
 

Astfel, în cadrul ședinței s-au consemnat următoarele: 
1. Au fost analizate și validate proiectele propuse de: Prof. univ. dr. Matei Bejenaru, Conf. 

univ. dr. Cătălin Gheorghe, Conf. univ. dr.  Bogdan Gavrilean, Conf. univ. dr. Lavinia 
German, Asistent univ. dr. Cristina Moraru Lector univ. dr. Sandra Mavhima,  Conf. univ. 
dr. Cristian Nae, Lector univ. dr. Oana Nae, Conf. univ. dr. Alexandru Petrescu, Lector 
univ. dr. Cătălin Soreanu, Prof. univ. dr. Aurelia Simion, Conf. univ. dr. Dan Spînu; 

2. Proiectul propus de Lector univ. dr. Florin Luchian a fost retras din concurs deoarece va 
primi finanțare din alte surse; 

3. Au fost analizate proiectele propuse de conf. univ. dr. Lorette Enache, acestea fiind  
descalificate, cu recomandarea de a revizui activitățile și bugetele proiectelor și înscrierea 
lor la următoarea sesiune de finanțare. 

4. S-a discutat și aprobat ca proiectele validate, menționate la punctul 1, să fie finanțate din 
fondurile de cercetare ICMA-UNAGE, integral cu sumele solicitate.  

 
Membrii CCSCA prezenți la ședință: 
- Prof.univ.dr. Octavian Dumitru Jighirgiu - Președinte 
- Prof.univ.dr. Laura Vasiliu 
- Prof.univ.dr. Eugenia Maria Pașca 
- Prof.univ.dr. Matei Bejenaru  
- Conf. univ. dr. Loredana Iațeșen 
- Conf.univ.dr. Cristian Nae  
- Conf.univ.dr. Cătălin Gheorghe 
- Conf.univ.dr. Dan Spînu 
- Lect.univ.dr. Ioana Petcu-Pădureanu  
- Lect.univ.dr. Elena Șoltuz 
- Conf. univ. dr. Bogdan Gavrilean, invitat permanent 

 

Întocmit, 
                                                                                        Cercetător științific dr. Mirela Ștefănescu 


