
 
Investeşte în oameni !  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară nr.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: “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” 
Beneficiar: Academia Română 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/136077 

 

 1 

                                                     

CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

„GESTIONAREA AVUŢIEI CULTURALE” 

11-12 iunie 2015 

 

1. Cadrul organizatoric: Conferinţa „GESTIONAREA AVUŢIEI CULTURALE” este 

înscrisă în manifestările ştiinţifice ale Proiectului POSDRU/159/1.5/S/136077 „Cultura 

română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”. 

2. Adresabilitate: Conferinţa se adresează întregului grup-ţintă al Proiectului, respectiv 

studenţilor doctoranzi şi cercetătorilor postdoctorat şi are ca scop continuarea 

dezbaterilor - cu participarea unor oratori din spaţiul cultural comunitar – cu privire la 

aria tematică a Proiectului – Cultura română şi modele culturale europene. 

Conferinţa, cea de a doua din calendarul Proiectului, este aşezată şi sub semnul 

împlinirii unui deceniu de la semnarea de către România a Tratatului de aderare la 

Uniunea Europeană (Luxemburg, aprilie 2005) şi îşi propune reliefarea contribuţiei 

ţării noastre la zestrea culturală europeană din perspectiva calităţii de ţară membră cu 

drepturi depline a Uniunii Europene. Oratorii invitaţi pe podiumul Conferinţei sunt 

personalităţi marcante ale vieţii culturale europene, care, de-a lungul colaborării cu 

Academia Română şi institutele sale de cercetări, şi-au exprimat puncte de vedere 

remarcabile în susţinerea bogăţiei culturale româneşti. 

3. Participanţi: 

a) participarea obligatorie: 

- membrii grupului-ţintă: studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctorat, cu 

excepţia celor care la data conferinţei se află în stagiu de mobilitate în spaţiul 

european al cercetării şi învăţământului superior sau la conferinţe cu participare 

internaţională în străinătate/în ţară; 
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- tutorii şi îndrumătorii din echipa de implementare, echipa de management şi 

întreg personalul din cadrul Proiectului. 

b) invitaţi: 

- personalităţi ale culturii şi ştiinţei din aria curriculară a Proiectului; cercetători 

din institutele Academiei Române; 

- presa scrisă, radio, televiziune; 

4. Agenda sesiunii: 

Conferinţa ştiinţifică se desfăşoară pe parcursul a două zile, respectiv 11 şi 12 iunie, 

în Aula Magna a Academiei Române, cu următoarea agendă preliminară: 

a) Două şedinţe plenare, joi 11 iunie şi vineri 12 iunie 2015, orele 11,00 – 13,00, 

în sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1 Bucureşti:  

 Intervenţii pe podium: 

- managerul Proiectului, 

- preşedintele Consiliului ştiinţific, 

- invitaţi din străinătate: Luxemburg, Spania, Franţa, 

- invitaţi din ţară: foşti miniştri ai culturii din România, personalităţi ale vieţii 

politice şi culturale româneşti, oameni de ştiinţă şi de cultură, 

- experţi coordonatori/tutori pe domenii, 

- membri ai grupului-ţintă care şi-aui manifestat această dorinţă. 

 Sesiuni de dezbateri, întrebări şi răspunsuri; 

 Prezentarea unor lucrări fundamentale din literatura naţională cu autori din 

rândul cercetătorilor care compun grupul-ţintă al Proiectului. 

5. Redactarea programului conferinţei. În vederea redactării programului 

conferinţei, bursierii care vor să prezinte intervenţii pe podium sunt rugaţi să 

transmită, până la data de 08 iunie a.c., titlul intervenţiei. Totodată, se vor 

trimite şi alte informaţii referitoare la forma de prezentare, pentru asigurarea 

condiţiilor tehnice (proiecţii video, pdf., echipamente ITC etc.). 
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6. Valorificarea rezultatelor. Intervenţiile participanţilor se publică pe pagina de 

internet a Proiectului.  

x  

x             x 

 

Echipa de management a Proiectului invită întregul grup-ţintă şi echipa de implementare 

să participe la acest important eveniment obligatoriu în curricula Proiectului „Cultura română 

şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, la care vor fi 

prezenţi şi reprezentanţi ai organismelor intermediare de management ale Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 


