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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

„CULTURA ROMÂNĂ ŞI MODELE CULTURALE EUROPENE:
CERCETARE, SINCRONIZARE, DURABILITATE”
ID 136077

I. Prezentare generală
Beneficiar: Academia Română
Durata de implementare a proiectului: 18 luni, 8 aprilie 2014 – 7 octombrie 2016
Obiective:
Obiectivul general: îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare a carierei în cercetare în domeniul ştiinţelor
socio-economice şi umaniste, prin generarea unui cadru de sprijin pentru 80 de doctoranzi şi 60 de
cercetători postdoctorat, în vederea participării la programe doctorale şi postdoctorale de nivel european,
într-o instituţie de cercetare de prestigiu din România, inclusiv prin promovarea cooperării transnaţionale şi
a unor mobilităţi în spaţiul european al cercetării şi învăţământului superior. Proiectul va genera un efect
pozitiv pe termen lung, contribuind la: consolidarea şi impulsionarea sectorului de cercetare socio-economic
şi umanist din România în folosul economiei româneşti; asigurarea unui avantaj competitiv durabil;
micşorarea decalajelor de dezvoltare între România şi celelalte ţări ale Uniunii Europene.
Obiectivul specifice:
1. Îmbunătăţirea participării la programele doctorale şi la programele postdoctorale în domeniul ştiinţelor
socio-economice şi umaniste cu aria tematica privind: „filologie-literatura”, „ştiinţe istorice şi arheologie”,
„filozofie, teologie, psihologie, pedagogie”, „arte, arhitectură şi audiovizual”, „ştiinţa informaţiei”,
„sociologia culturii”, „economia culturii”, „ştiinţe juridice”, „antropologie”, „etnografie şi folclor”.
2. Acordarea de sprijin financiar unui număr de 80 de doctoranzi şi unui număr de 60 de cercetători
postdoctorat prin programe doctorale şi, respectiv, programe postdoctorale în domeniul ştiinţelor socioeconomice şi umaniste cu aria tematică menţionată la punctul anterior.
3. Îmbunătăţirea calităţii programelor de cercetare doctorală şi postdoctorală prin activităţi de tutorat şi
îndrumare ştiinţifică şi cercetare pentru doctoranzi şi pentru cercetătorii postdoctorat.
4. Creşterea mobilităţii academice în spaţiul european al cercetării prin acordarea de sprijin financiar
adecvat.
5. Acordarea de sprijin doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat din grupul ţintă pentru întărirea capacităţii
de publicare ştiinţifică la nivel european, în scopul valorificării rezultatelor cercetării.
6. Sporirea vizibilităţii cercetării, dezvoltarea personalităţii ştiinţifice şi creşterea impactului internaţional al
rezultatelor cercetătorilor români din domeniul umanioarelor, prin participarea la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale.
7. Susţinerea caracterului interdisciplinar şi a dezvoltării abilităţilor în materia cercetărilor bibliografice
tematice retrospective şi prospective, precum şi a aplicării metodelor moderne în cercetare cu apărarea
principiilor referitoare la protecţia proprietăţii intelectuale.
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8. Participarea la evenimente ştiinţifice organizate în cadrul proiectului (sesiuni specifice, conferinţe şi
seminarii cu participare internaţională), în scopul promovării caracterului interdisciplinar şi a schimbului
de experienţă şi bune practici europene în domeniul cercetărilor socio-economice si umaniste.
9. Asigurarea vizibilităţii şi promovării proiectului, precum şi a rezultatelor programelor doctorale şi
postdoctorale.
10. Gestionarea optimă a resurselor în beneficiul grupului ţintă.
II. Grupul ţintă de beneficiari al proiectului este alcătuit din:

- 80 de doctoranzi înmatriculaţi la cursuri cu frecvenţă în anii universitari 2011-2012; 2012-2013; 20132014 în instituţii organizatoare de studii doctorale din universităţi şi institute de cercetare ale Academiei
Române, şi care nu beneficiază de burse doctorale din sistemul de stat;

- 60 de cercetători postdoctorat, care au obţinut titlul de doctor în ştiinţe în România sau în străinătate cu
diplome recunoscute naţional, potrivit legislaţiei în vigoare, cu cel mult 5 ani înainte de înmatricularea în
proiect.

III. Impactul proiectului
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, înscriind un număr de 140 de specialişti
(80 doctoranzi şi 60 cercetători postdoctorat) în activitatea de dezvoltare a capitalului uman şi de creştere
a competitivităţii acestuia, corelând educaţia pentru cercetare cu piaţa muncii şi pregătind o resursă
umană capabilă de a folosi oportunităţile pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă
şi inclusivă.
IV. Echipa de coordonare a proiectului este condusă de prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, director
general adjunct ştiinţific al INCE „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, în calitate de manager de
proiect, desemnat prin Decizia nr. 67/08.04.2014 a Preşedintelui Academiei Române.
Activitatea ştiinţifică a proiectului se desfăşoară sub coordonarea Consiliului ştiinţific, al cărui preşedinte
este acad. Eugen Simion. Din Consiliul ştiinţific fac parte prof. dr. Silviu Angelescu, acad. Sabina Ispas,
E.S. Monseniorul Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, CS I Napoleon Pop.
Activitatea de tutorat şi coordonare a cercetărilor doctorale şi postdoctorale se desfăşoară prin grupul de
experţi pe termen lung, alcătuit din membri ai Academiei Române, profesori universitari, cercetători
ştiinţifici, conducători de doctorat.
V. Activităţile proiectului
A. Activităţi de management general
1. Managementul general al proiectului, asigurat de echipa de management;
2. Auditarea externă a implementării proiectului;
3. Informarea şi publicitatea asupra proiectului;
4. Constituirea grupului ţintă prin proceduri de recrutare, selecţie tehnică şi evaluare ştiinţifică;
5. Organizarea şi derularea programului de pregătire şi cercetare doctorală şi furnizarea de sprijin
financiar pentru doctoranzi;
6. Organizarea şi derularea programului de pregătire şi cercetare doctorală şi furnizarea de sprijin
financiar pentru cercetătorii postdoctorali;
7. Organizarea şi desfăşurarea de evenimente ştiinţifice în scopul formării şi perfecţionării profesionale,
promovării caracterului interdisciplinar, al schimbului de experienţe şi bune practici în domeniul
cercetărilor socio-economice şi umaniste, a promovării egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.
8. Evaluarea rezultatelor proiectului şi a indicatorilor de progres
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B. Activităţi specifice implementării proiectului
1. Pentru grupul ţintă constituit de 80 de doctoranzi la cursuri cu frecvenţă care nu beneficiază de burse
din sistemul de stat:
a. Doctoranzi în anul I de studiu (înmatriculaţi în anul universitar 2013-2014):
- sesiuni/module de prelegeri, dezbatere în comun şi tutoriate individuale, pentru consolidarea
cunoştinţelor în vederea susţinerii examenelor de bază din programele individuale de studii
doctorale;
- ateliere de lucru şi sesiuni de schimb de experienţă privind metodica cercetării ştiinţifice în
ştiinţele socio-economice şi umaniste, la care vor fi invitate personalităţi cu recunoaştere internă
şi internaţională din domeniu.
b. Doctoranzi din anul II de studiu (înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013):
- cercetare ştiinţifică doctorală, respectiv realizarea unui proiect de cercetare care ar putea fi
ulterior dezvoltat în cadrul tezei finale pe tema principală a tezei de doctorat;
- activităţi de documentare, schimb de experienţă şi bune practici în spaţiul european al cercetării
prin parcurgerea unui stagiu de mobilitate de maximum 2 luni în instituţii din ţările membre UE
cu sprijin financiar din bugetul proiectului.
c. Doctoranzi din anul III de studiu (înmatriculaţi în anul universitar 2011-2012):
- finalizarea, redactarea şi susţinerea tezei de doctorat;
- stagiu de mobilitate de maximum 2 luni în spaţiul european al cercetării în scopul completării la zi
a documentării, a metodicii şi a aplicaţiilor puse în operă în teza de doctorat.
d. Pentru întregul grup-ţintă al doctoranzilor:
- participarea la sesiuni şi seminarii ştiinţifice interne şi internaţionale;
- publicarea a cel puţin unui articol din aria de interes a proiectului în reviste indexate în baze de
date internaţionale.
2. Pentru grupul ţintă constituit din 60 de cercetători postdoctorat în ştiinţe din domeniul de interes ale
proiectului, care au dobândit titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în proiect:
- elaborarea unui raport ştiinţific de cercetare (lucrarea finală) ce se va publica în regim extraeditorial
şi va fi indexat în sistemul naţional de lucrări ştiinţifice;
- stagiul de mobilitate ştiinţifică de maximum 2 luni în spaţiul comunitar al cercetării, prin care se va
urmări documentarea la zi a temei proiectului individual şi se vor valorifica bunele practici europene
în materie;
- armonizarea tematică a proiectelor propuse cu strategiile naţionale de cercetare-dezvoltareinovare;
- participarea la sesiuni, seminarii şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- publicarea a cel puţin 2 articole din aria tematică a proiectului, indexate în baze de date
internaţionale.
VI. Calendarul recrutării, selecţiei şi evaluării
1. înscrierea la selecţia tehnică prin scrisori de intenţie, 07-21 aprilie 2014;
2. depunerea proiectelor online, 22 aprilie 2014 – 6 mai 2014;
3. procedurile de evaluare ştiinţifică, 7-21 mai 2014, comunicarea rezultatelor procesului de
evaluare;
4. contestaţii asupra evaluării ştiinţifice, 21-22 mai 2014;
5. analiza contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor finale, 23-24 mai 2014;
6. contractarea, 26-30 mai 2014.
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VII. Candidaţii admişi beneficiază de susţinere financiară astfel:
- Doctoranzii
a. o bursă în cuantum de 1.800 lei/lună, pe o perioadă de maximum 16 luni;
b. sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de
obiectul cercetării, desfăşurate în ţară şi în spaţiul UE, constând în decontarea cheltuielilor
de cazare şi transport;
c.

sprijin financiar pentru doctoranzii din anii II şi III de pregătire doctorală, pe o perioadă de
maximum 2 luni, pentru efectuarea mobilităţii într-o universitate/centru de cercetare dintr-o
ţară membră a UE, constând în acordarea bursei în cuantum de 4.200 lei/lună, precum şi
decontarea cheltuielilor de cazare şi transport.

- Cercetătorii postdoctorat
a. bursă în cuantum de 3.700 lei/lună, pe o perioadă de maximum 16 luni;
b. sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de
obiectul cercetării, desfăşurate în ţară şi în spaţiul UE, constând în decontarea cheltuielilor
de cazare şi transport;
c.

sprijin financiar pe perioada efectuării mobilităţii, pe o perioadă de maximum 2 luni, într-o
universitate/centru de cercetare dintr-o ţară membră a UE, constând în decontarea
cheltuielilor de cazare şi transport.

VIII. Înmatricularea bursierilor declaraţi admişi în urma procedurilor de recrutare, selecţie şi evaluare
se face pe bază de contract de tip bursă de cercetare doctorală/postdoctorală încheiat cu Academia Română.
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