UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

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

COMUNICAT
Managementul Proiectului strategic “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare,
sincronizare, durabilitate”, finanţat prin 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”,

beneficiar

Academia

Română,

conform

Contractului

de

finanţare

01/2343/07.04.2014

POSDRU/159/1.5/S/136077,
mulţumeşte tuturor celor care şi-au exprimat,
în perioada 7-14.04.2014, prin scrisori de intenţie,
interesul pentru participarea la concursul pentru obţinerea de burse de sprijin pentru doctoranzi
şi proiecte de cercetare postdoctorală.

În urma analizei temeinice a tuturor scrisorilor de intenţie transmise online, s-a procedat şi la clarificarea unor
aspecte ridicate de cei interesaţi, aspecte care au avut în vedere unele ambiguităţi ale criteriilor de eligibilitate a
proiectelor individuale cu care candidaţii urmează să se înscrie în competiţia de evaluare şi selecţie, precum şi a
condiţiilor oferite prin suportul financiar acordat prin programul POSDRU.
Managementul Proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare,
durabilitate” comunică următoarele:
1. Competiţia de evaluare şi selecţie pentru burse doctorale şi postdoctorale este deschisă tuturor celor
interesaţi care au transmis scrisori de intenţie, în măsura în care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate
stabilite prin Ghidul solicitantului şi Contractul de finanţare, respectiv:
A. Acordarea burselor doctorale se atribuie pe bază de concurs de evaluare şi selecţie solicitanţilor care:
-

să fie înmatriculaţi la doctorat în anii 2011-2012, 2012-2013 sau 2013-2014, respectiv în anii I-III de
pregătire doctorală, la cursuri cu frecvenţă;

-

să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar printr-un alt proiect de burse doctorale finanţate în cadrul
POSDRU, DMI 1.5;

-

să nu beneficieze concomitent de bursă doctorală finanţată din bugetul de stat;
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tematica propusă pentru pregătirea doctorală să se înscrie întocmai în aria tematică a Proiectului, respectiv:
„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”.

B. Acordarea burselor de cercetare postdoctorală se face pe bază de concurs de selecţie şi evaluare solicitanţilor
care:
-

deţin titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate, cu diploma recunoscută în România,
conform legislaţiei naţionale în vigoare, cu cel mult 5 ani înainte de încheierea procedurilor de admitere în
programul postdoctoral;

-

nu au beneficiat anterior de sprijin financiar prin alte proiecte de burse postdoctorale finanţate în cadrul
POSDRU, DMI 1.5;

-

tematica propusă pentru cercetarea postdoctorală să se înscrie întocmai în aria tematică a Proiectului,
respectiv: „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”;

-

sunt cetăţeni români sau ai ţărilor membre ale Uniunii Europene, care au domiciliul sau rezidenţa în
România, pe toată durata stagiului postdoctoral finanţat prin Programul POSDRU.

2. Competiţia de selecţie şi evaluare se deschide marţi, 22.04.2014 şi se va închide marţi, 6.05.2014, ora 24.
2.1. Regulamentele privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor pentru doctoranzi
şi postdoctoranzi sunt postate pe site-ul oficial al Academiei Române, de unde se vor descărca formularele
necesare. Vă rugăm respectaţi strict cerinţele regulamentelor, inclusiv calendarul procedurilor! Precizăm că
echipa de management a avut în vedere, prin consultarea preliminară pe bază de scrisori de intenţie, cât şi
prin alcătuirea regulamentelor specifice, simplificarea procedurilor pentru aplicanţi, respectiv eliminarea unor
anexe care necesitau autentificări notariale, adeverinţe sau declaraţii, care vor fi solicitate ulterior în procesul
de contractare a burselor adjudecate. În faza înscrierii pentru selecţie şi a depunerii proiectelor individuale de
cercetare doctorală şi postdoctorală nu se solicită documente originale sau autentificate notarial,
economisindu-se în acest fel timp şi bani din partea candidaţilor.
2.2. Cererea de înscriere / Propunerea Proiectului de cercetare doctorală sau postdoctorală se depun online, în
format word. Anexele indicate în regulament se depun online, în format pdf.
2.3. Informaţii asupra procedurilor în derulare se pot obţine numai online, întrebările şi răspunsurile fiind postate
pe pagina web oficială a Academiei Române spre a fi cunoscute de toţi participanţii la competiţie.
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