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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere; 
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării; 

Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție 

instituțională (școală postdoctorală) și program de burse (CommScie)” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/63663 
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 
RAPORT DE CERCETARE 

 
Cod raport: ANUL I-B (luna 1-12)      (Selectați) 

  
                          Perioada de raportare:  octombrie 2010 - septembrie 2011        

(Selectați) 
 

 
1. DATE PERSONALE ALE CERCETATORULUI POST-DOCTORAL:  
 

 Nume:            Stroescu 

Prenume:        Oana-Camelia 

Telefon:  

E-Mail:   

 
2. DATE PERSONALE ALE TUTORELUI CERCETATORULUI POST-DOCTORAL : 

 
Nume:            Popa 

Prenume:        Dorin 

Telefon:   

E-Mail:  dpopa@uaic.ro 

 

3. INSTITUȚIA GAZDĂ A CERCETĂTORULUI: 
 

Denumire Institutie:        Universitatea Al.I.Cuza, Iasi         (Selectați)  

Domeniul fundamental de cercetare :   D 4  – ştiinţe ale omului şi ale pământului              (Selectați)  

Facultate/ Department:  Litere 

     
4. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE:                                                                                              

Presa şi politica externă. Impactul presei cotidiene greceşti asupra relaţiilor politico-diplomatice greco-
turce între 1974 şi 1999 
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5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE): 

 

Obiective prevazute  
 

Obiective realizate 

Gradul de 
realizare 

(total/ 

parțial/ 
nerealizat) 

Descriere/observații : 

1 
Documentare asupra 
temei de cercetare 

Documentare asupra temei 
de cercetare 

total Documentare la biblioteci din ţară şi străinătate 

2 Participare la conferinţe Participare la conferinţe  total Conferinţe internaţionale: Iaşi şi Atena. 

3 
Publicare articole de 
popularizare 

Publicare articol de 
popularizare 

total Publicare articol de popularizare în revista românească 
„Historia” 

 
6. ACTIVITAȚILE PROIECTULUI (PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE) : 
 

      Activitati prevazute 
 

Activitati realizate Gradul de realizare Descriere/observații : 

1 

Documentare la biblioteci din ţară 
şi străinătate 

Documentare la biblioteci din 
ţară şi străinătate 

total - Biblioteca Centrală Universitară Iaşi 
- Biblioteca Naţională a Greciei, 
- Biblioteca Parlamentului Greciei, 
- Biblioteca Municipală din Atena, 
- Biblioteca Departamentului de 
Istorie a National and Kapodistrian 
University, Atena. 
 

2 

Stagiu extern de documentare  Stagiu extern de documentare 
la National and Kapodistrian 

University, Atena, Grecia. 

total Stagiu extern de documentare 
efectuat în perioada 15/04//2011-
11/10/2011. 

3 

Redactare articole pentru reviste 
ISI si de popularizare şi comunicări 
ştiinţifice pentru conferinţe 

Redactare articole pentru 
reviste ISI şi de popularizare şi 

comunicări ştiinţifice pentru 
conferinţe 

total  

 
 

7. REZULTATE LIVRATE (IN PERIOADA DE RAPORTARE) : 

 
7.1. Participări la conferinţe naţionale: 
 
Titlul conferintei Data si locul 

desfasurarii 
Organizator Titlul lucrarii prezentate Calitate (autor, 

coautor etc.) 

     

     

     

     

 
7.2. Participări la conferinţe internaţionale 
 
 

Titlul conferintei Data si locul Organizator Tipul prezentării  Titlul lucrării, autorii, 
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desfasurarii invitat/oral/poster afilierea  

„Inovare şi deszvoltare 
în programele 
doctorale şi graduale 
universitare pentru 
adaptarea cercetării 
ştiinţifice la nevoile 
societăţii cunoaşterii”  

22-23 octombrie 2010, 
Iaşi, România 

Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” 

oral „Influenţa presei cotidiene 
din Grecia în relaţiile 
politico-diplomatice greco-
turce intre 1974 si 1999. 
Surse documentare”, 
Oana-Camelia Stroescu, 
cercetător postdoctoral/ 
Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” 

„4th Annual 
International 
Conference on 
Mediterranean 
Studies” 

20-23 aprilie 2011, 
Atena, Grecia 

Athens Institute for 
Education and Research 

oral „Greek-Turkish Crisis of 
March 1987. A Perspective 
of the Greek Daily 
“Kathimerini”, Oana-
Camelia Stroescu, 
cercetător 
postdoctoral/Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza şi 
Dorin Popa, 
Conf.Dr./Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza  

     

 
7.3. Cărţi publicate 
 

Titlul cărţii Editură An apariţie ISBN/ISSN Număr de 
pagini 

Calitate (autor, coautor, coordinator 
etc.) 

      

      

      

 
 

7.4. Articole/Lucrări publicate: 
 

7.4.1. Lucrări publicate în reviste cotate ISI 
 

Autor(i) Titlul lucrării Revista Data apariţiei ISBN/ISSN Pagini 

      

      

      

 
7.4.2. Lucrări publicate în reviste indexate în BDI 

 
Autor(i) Titlul lucrării Revista Data apariţiei ISBN/ISSN Pagini 

      

      

      

 
7.4.3. Lucrări publicate în BDI 
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Autor(i) Titlul lucrării BDI Data apariţiei Adresa web 

     

     

     

     

 
7.4.4. Lucrări publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS 

 
Autor(i) Titlul lucrării Revista Data  

apariţiei 
ISBN/IS

SN 
Pagini Indexarea revistei 

(B, B+, C) 

       

       

       

 
7.4.5. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe intenaţionale 

 
Autor(i) Titlul lucrării Volumul Editor coordonator Data apariţiei ISBN/ ISSN Pagini 

Oana-Camelia 
Stroescu 

Influenţa presei 
cotidiene greceşti 

asupra relaţiilor politico-
diplomatice greco-turce 

între 1974 şi 1999. 
Surse documentare 

“Inovare şi 
dezvoltare 
în 
programele 
doctorale şi 
graduale 
universitare 
pentru 
adaptarea 
cercetării 
ştiinţifice la 
nevoile 
societăţii 
cunoaşterii” 

Iacob, Gheorghe, Irina 

Manolescu, Cătălin 

Clipa, Alin Marius 

Andrieş 

2010  320-323 

       

       

       

 
7.4.6. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale 

 
Autor(i) Titlul lucrării Volumul Coord. 

volum 
Editura Data apariţiei ISBN/IS

SN 
Pagini 

        

        

        

        

 

7.4.7. Alte publicaţii (de popularizare/comunicare a științei) 
 

Autor(i) Titlul lucrării Revista/ 
cotidian 

Data apariţiei ISBN/ISSN Pagini 
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Oana-Camelia 
Stroescu 

Situaţia relaţiilor 
diplomatice greco-
turce între 1974 şi 
1999. Disputa 
egeeană 

“Historia” Iulie 2011 Ediţie online 
http://www.historia.ro/exclu
siv_web/general/articol/situ
atia-relatiilor-diplomatice-
greco-turce-1974-1999-

disputa-egeeana 

- 

      

      

      

 

 
7.5. Brevete depuse spre omologare: 

  
7.6. Brevete omologate: 

 

7.7. Cereri de finanțare/aplicații depuse: 

 
 

 
8. STAGII DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ÎN STRĂINĂTATE : 

 

Locul (instituţia: universitatea, institutul de cercetări etc.) Perioada Numărul de 
săptămâni 

National and Kapodistrian University, Atena, Grecia 15/04/2011-
30/09/2011 (stagiu în 
desfăşurare până pe 

11/10/2011) 

25 (pentru perioada 
raportată) 

   

   

   

 
9. STAGII DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ÎN ŢARĂ: 
 
 

Locul (instituţia: universitatea, institutul de cercetări etc.) Perioada Numărul de 
săptămâni 

   

   

   
 

 
10. PARTICIPĂRI ÎN ECHIPE DE CERCETARE ALE ALTOR PROIECTE:  

 
 

Proiectul  
(denumire şi cod proiect/nr. 

contract etc.) 

Programul Valoarea proiectului Calitatea 
(cercetător, 

asist.manager 
etc.) 

Perioada 
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11. Publicațiile sau rezultatele apărute și raportate în urma cercetării finanțate prin 

proiectul POSDRU/89/1.5/S/63663 au menționat numele finanțatorului și numărul de 
contract: 

 
               DA (Selectați) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA 

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT DE ACTIVITATE și în ANEXA 1 . 
 
 
 
 
Data completării:             Nume, prenume 

24/09/2011  (Selectați)        Oana-Camelia Stroescu 
 

Semnătura 
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Secțiune destinată tutorelui cercetătorului post-doctoral: 
 
 
 
 
AVIZUL TUTORELUI PENTRU  

CONTINUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE:                                                                      (Selectați) 

  
 
 
 
AVIZUL TUTORELUI PENTRU VALIDAREA  

FINALĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE:                                                                                  
(Selectați)  
(se bifează doar pentru ultimul raport de cercetare al bursei): 
 
 
 
Data avizării:             Nume, prenume 
24/09/2011  (Selectați)        ............................................. 
 

      Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1  
 

DA 

NU ESTE CAZUL 
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RAPORT DE CERCETARE 
(rezumat extins) 

 
 
 
 
 

1. Stadiul cunoașterii și cercetărilor în domeniu, la nivel internațional și național. 

Delimitări terminologice și conceptuale. Bibliografia relevantă în domeniul de cercetare.  
 
 
Cercetarea se axează pe un segment dinamic şi puţin abordat în Grecia şi Turcia şi neabordat în plan 

naţional, acela al mass-media din Grecia şi in special al presei cotidiene greceşti şi al rolului acesteia din urmă în 

structurarea şi exercitarea politicii externe a Greciei în relaţiile ei cu Turcia. Ne-am propus să facem analiza 

conţinutului primei pagini a celor mai importante cotidiene greceşti cu distribuţie naţiională şi, spre deosebire de 

alte cercetări, să observăm ce efect are presa asupra politicii externe elene: în momentele de criză se observă 

că presa acceptă şi încurajează acţiunile şi iniţiativele Guvernului, pe când, în momentele în care se depun 

eforturi de apropiere între cele două state vecine, presa elenă devine critică şi distanţată; rezultă că presa se 

constituie într-un al treilea pol – pe lângă Guvern şi public - , cu un rol critic puternic şi cu influenţă asupra opiniei 

publice. Rolul presei devine catalizator în situaţiile în care conducerii politice pare a-i fi dificil să definească şi să 

stăpânească situaţia. 

Acest segment al presei cotidiene din Grecia va fi îmbinat cu cel al relaţiilor politico-diplomatice dintre 

Grecia şi Turcia în perioada dintre 1974 şi 1999.Relaţiile greco-turce şi rolul presei greceşti în politică sunt direcţii 

noi de cercetare şi preocupă un număr restrâns de cercetători, din Grecia, Turcia şi Statele Unite, care se ocupă 

în special de relaţiile greco-turce: Th. Veremis, M. Aydin, A. Irakleidis, H. Giallouridis, N. Demertzis, S. Rizas şi 

D. Keridis. Literatura referitoare la relaţiile bilaterale este satisfăcătoare; un număr restrâns de cercetători 

consacraţi şi mai tineri s-au ocupat şi se ocupă de această problemă a politicii externe greceşti.  

Un alt segment pe care cercetarea noastră încearcă să-l acopere este cel al analizei stereotipurilor şi al 

comportamentului grupurilor. Vom aborda, deci, şi aspecte de psihologie socială, mai ales în legătură cu 

modul în care stereotipurile influenţează un conflict.  În acest sens putem aminti câţiva autori cunoscuţi 

la nivel internaţional: Fiske: What We Know Now about Bias and Intergroup Conflict, the Problem of the 

Century; Bar-Tal & Teichman: Stereotypes and prejudice in conflict: representations of Arabs in Israeli 

Jewish society; Naveh: The role of the media in foreign policy decision-making: A theoretical 

framework; Mandelzis: The changing image of the enemy in the news discourse of Israeli newspapers, 

1993-1994 
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2. Obiectivele generale ale proiectului 
 
Cercetarea este menită să demonstreze că, în momentele de criză bilaterală 

(1976,1987,1996), presa greacă joacă un rol important în modelarea percepţiilor publicului cititor din 

Grecia şi, deşi tensiunea din relaţiile greco-turce este una istorică, presa alimentează indirect această 

tensiune, creând şî transmiţând stereotipuri la adresa turcilor. 

În acest sens putem menţiona că un studiu făcut în ambele ţări în legătură cu percepţia unui 

popor despre „celălalt” a arătat că 95% dintre turci cred că grecii nu sunt persoane de încredere, deşi 

93% dintre turcii participanţi la studiu nu au cunoscut niciodată un grec. În aceeaşi manieră, 73% dintre 

greci cred că turcii nu sunt persoane de încredere, deşi 70% dintre grecii intervievaţi nu au cunoscut 

vreodată un turc. 

Un alt obiectiv al proiectului este studierea iinfluenţei pe care o are presa cotidiană greacă 

asupra relaţiilor politico-diplomatice greco-turce între 1974 şî 1999 şi anume în momentele de criză 

bilaterală (1976, 1987, 1996), dar şi în momentul de apropiere reciprocă (1999).  

 

3. Metodologia utilizată 
 
Metodologia utilizată este analiza calitativă şi cantitativă a primei pagini a principalelor cotidiene greceşti 

cu distribuţie naţională în momentele de criză şi de apropiere bilaterală (1976, 1987, 1996, 1999). Este important 

de analizat în ce măsură ierarhizarea evenimentelor de către presă (după importanţa acestora) influenţează 

ierarhizarea aceloraşi evenimente de către publicul cititor, dar şi cum aceşti doi factori, deja influenţaţi (biased), 

modifică agenda politică a factorilor de decizie; fiecare dintre aceşti trei factori încearcă să-şi impună 

poziţia. Deşi presa nu poate impune publicului ce sa gândească, ea contribuie în mare măsură la trasarea 

parametrilor cu ajutorul cărora un eveniment va fi asimilat de către publicul cititor. Va fi studiat şi impactul titlului 

principal de pe prima pagină a cotidienelor studiate. 

Publicul nu poate urmări în totalitate evenimentele din sfera publică şi atenţia lui se fixează pe un 

segment de evenimente ce par a fi mai importante şi această importanţă este conferită de jurnalist şi de ceea ce 

consideră el că este necesar să transmită şi/sau să omită. În acest sens, cu cât un eveniment are parte de mai 

multă atenţie din partea presei, cu atât el va stârni mai mult interesul publicului. 
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4. Rezultatele obținute și diseminarea acestora (impactul, relevența și aplicabilitatea 
rezultatelor) 
 
Chiar dacă într-o societate prejudecăţile sunt greu de înlăturat sau de înlăturat în totalitate, 

comunicarea rezultatelor unei astfel de cercetări în sesiuni de comunicare academice şi extra-

academice şi publicarea lor în reviste destinate unui public nespecific, ar putea avea, cel puţin pe 

termen scurt, un impact satisfăcător asupra cititorilor.  

In baza acestei aserţiuni, am studiat crizele greco-turce din 1976, 1987, 1996 şi apropierea 

bilaterală din 1999, analizând prima pagină a ziarelor menţionate în plan, pe o perioadă de două sau 

trei luni, înainte şi după criză sau înainte şi după momentul de apropiere. Am realizat un articol referitor 

la stereotipurile promovate de presa greacă la adresa turcilor în timpul crizei din 1987 şi l-am înaintat 

spre verificare unei publicaţii ISI, aşa cum se prevede în contract. Am publicat un articol despre 

cercetarea noastră în revista „Historia”, revistă românească de popularizare a ştiinţei.  

În perioada raportată, în lunile octombrie 2010 şi aprilie 2011 am participat la două conferinţe 

internaţionale: la Iaşi şi Atena. Lucrarea cu titlul „Influenţa presei cotidiene greceşti asupra relaţiilor 

politico-diplomatice greco-turce între 1974 şi 1999. Surse documentare”, cu care am participat la 

conferinţa internaţională „Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru 

adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii”, organizată în luna octombrie 2010 la 

Iaşi, a fost publicată în această perioadă în volumul conferinţei. Comunicarea cu titlul “Greek-Turkish 

Crisis of March 1987. A Perspective of the Greek Daily Kathimerini”, cu care am participat la 4th Annual 

International Conference on Mediterranean Studies (Atena) şi care îl are pe tutorele Dorin Popa co-

autor, urmează a fi publicată în volumul conferinţei.  

Am obţinut o deplasare externă la Atena, Grecia, (pentru 6 luni) pentru documentarea asupra 

temei de cercetare, la invitaţia profesorului Hatzivasiliou de la Facultatea de Istorie a Universităţii 

Kapodistrias din Atena, care este familiarizat cu studiul nostru. În această deplasare am avut contacte 

cu câţiva cercetători care se ocupă de relaţiile greco-turce. Etapele evoluţiei cercetării noastre şi 

rezultatele parţiale/totale obţinute au fost împărtăşite şi colegilor din proiect în luna iulie 2011, la 

sesiunea interactivă de raportări semestriale, aşa cum este prevăzut în contract. 

Această cercetare se va adăuga la cele ale specialiştilor greci preocupaţi de această direcţie 

de studiu şi va constitui punctul de pornire pentru cercetarea şi în România a acestui segment, în 

acelaşi timp şi istoric şi jurnalistic. 


