Fişă de evaluare din partea conducerii ICSU Craiova privind calitatea
activităţilor de manegement al cercetării în raport cu cerinţele
criteriului 1 de evaluare
În procesul de derulare a acestui concurs, această evaluare are rolul de a arăta
calităţile, pregătirea profesională acumulată şi contribuţia în activitatea de cercetare a
candidatului conform cerinţelor actuale.
Dl. Mihai Nicolae are o vechime de 12 ani în cercetare la ICSU Craiova, în
perioada 1999-2011, cu o scurtă pauză în perioada 2000-2004 când a fost doctorand la
zi în cadrul Universităţii din Craiova. Domnia sa parcurs toate treptele de cercetare
(asistent stagiar, asistent de cercetare, cercetător şi cercetător ştiinţific III) dovedind
reale calităţi şi pasiune pentru cercetarea istoriei române şi europene, cu precădere prin
intermediul unor discipline noi ca istoria mentalităţilor, istoria culturală.
Pe toată această perioadă a derulat mai multe proiecte de cercetare, cu
precădere în cadrul temelor de plan asumate şi aprobate de Academia Română, având
calitatea de colaborator, iar în ultima perioadă şi de coordonator.
La nivelul institutului s-a remarcat ca o persoană activă, participând la
conceperea şi redactarea temelor de plan, a granturilor institutului, la pregătirea
numerelor publicaţiilor noastre şi la consolidarea profilului ştiinţific al acestora. De
asemenea a luat parte la granturi de cercetare ale Academiei Române şi CNCSIS, la
numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, consolidând prestigiul
institutului nostru, a obţinut stagii de cercetare la instituţii academice renumite (EHESSParis, Freie Uninversität, Berlin), a publicat 3 volume şi numeroase articole în reviste
recunoscute din principalele centre academice al ţării (Cluj, Iaşi, Bucureşti).
Totuşi, pentru a rezuma, evaluarea activităţilor de management al cercetării se
bazează pe două surse: autoevaluarea activităţii făcută de candidat şi evaluarea din
partea colegilor.
Astfel, din autoevaluarea activităţii de manegement făcută de candidat (regăsită
în autoevaluare – aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriului 1-Managementul
proiectului/activităţii de cercetare) rezultă că dl MIHAI Nicolae a coordonat 3 proiecte în
ultimii 3 ani de la ultima promovare (dintre care un grant CNCSIS, programul TD, nr.
545, un program de cercetare în cadrul temei de plan a institutului şi un proiect în cadrul
programului postdoctoral al Academiei Române, POSDRU 89.1.5/S/61104, program
cofinanţat de către Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi derulat în cadrul subprogramului Discurs
literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX,

Institutul de Istorie

„A.D.Xenopol” din Iaşi).
De asemenea, a participat la un alt grant CNCSIS al Universităţii din Alba- Iulia
(2007-2008) iar ultima participare la tema de plan mai sus amintită se realizează
printr-un alt proiect personal.
În egală măsură, potrivit evaluării din partea colegilor, întreaga activitate de
cercetare, derulată în cadrul ICSU Craiova, a fost de înaltă ţinută, candidatul fiind
responsabil în privinţa sarcinilor ce ii revin. Astfel, dl. MIHAI Nicolae a propus teme de
cercetare, a participat la competiţii pentru obţinerea de finanţare (toate soldate cu
succes). A contribuit la dinamizarea activităţii institutului şi creşterii prestigiului său prin
iniţierea unor acţiuni de colaborare cu alte instituţii de profil (Institutul de Istorie Socială
„ProMemoria” din Chişinău) sau prin intermediul GRISCU (Grupului de Istorie Culturală)
ale cărui baze le-a pus împreună cu numeroşi cercetători români (Craiova, Iaşi,
Bucureşti, Cluj) şi străini (Londra, Dijon, Burgos).
În ultimii 5 ani a elaborat 17 studii şi articole în diverse reviste recunoscute din
ţară, indexate BDI sau de specialitate, dintre care 1 articol în revistă cotată ISI, 2 în
reviste cotate ERIH, 5 articole în reviste clasificate C (CNCSIS), unul indexat BDI; 2
articole în alte reviste de specialitate din ţară, 5 studii în volume colective şi 2 ale unor
manifestări ştiinţifice internaţionale şi manifestări ştiinţifice naţionale. Li se adaugă
participarea la manifestări naţionale, cu participare internaţională şi internaţionale unde a
susţinut un total de 17 comunicări (9+8).
Având în vedere toate cele de mai sus, îi acord calificativul de Foarte bine şi
sprijin acordarea titlui de cercetător ştiinţific gradul II candidatului MIHAI Nicolae.

Director general
Cercet. şt. I dr. Cezar AVRAM

Data

