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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: “Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”  
Beneficiar: Academia Română 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758 
 
 

 
 

COMUNICAT DE PRESA 
cu privire la Organizarea si desfasurarea celei de a doua sesiuni de concurs pentru acordarea burselor 

Scolii postdoctorale „Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale”, 
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 

 
Bucuresti, 18 februarie 2011 

 
 
Academia Romana si institutiile de invatamant superior partenere organizeaza a doua sesiune de concurs pentru 
acordarea burselor postdoctorale in domeniul stiintelor socioumane si domenii conexe inter- şi 
transdisciplinare. Bursele postdoctorale vor fi alocate tinandu-se seama de propunerile de proiecte de cercetare 
postdoctorala depuse si declarate admise in momentul finalizarii procesului de selectie. 
 
Organizarea si desfasurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale, precum si a activitatii de cercetare 
a bursierilor sunt reglementate de conditiile generale si conditiile specifice ale proiectului „Valorificarea identitatilor 
culturale in procesele globale”, ID 59758/2010, proiect asumat prin competitie internaţionala de Academia 
Romana, in parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti (P1) si Universitatea din Craiova (P2) in cadrul 
Domeniului major de Interventie 1.5 „Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”.  
 
In conformitate cu prevederile proiectului, in sesiunea martie 2011 se acordă 32 burse de cercetare postdoctorala. 
 
Activitatea de cercetare postdoctorala este condusa de experti coordonatori de cercetare (indrumatori) pe termen 
lung, intr-un cadru institutional propriu Scolii postdoctorale. Corpusul de îndrumatori pe termen lung al proiectului este 
prezentat pe site-ul oficial al proiectului http://www.cultura.postdoc.acad.ro. 
 
Domeniile principale de cercetare în cadrul proiectului „Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale” 
sunt: 

- filologie-literatură 
- stiinte istorice si arheologie 
- filosofie, teologie, psihologie, pedagogie 
- arte, arhitectura si audio-vizual 
- stiinta informatiei 
- sociologia culturii 
- antropologie 
- etnografie si folclor 

 
Procedura de selectie a cercetatorilor postdoctoranzi se deruleaza in perioada 20 februarie – 31 martie 2011, dupa 
cum urmeaza: 

- inscrierea la selectia tehnica prin declaratii de interes, 21-28 februarie 2011. Confirmarea inscrierii in lista 
largita 01.03.2011; 

- depunerea proiectelor online, 02-13 martie 2011; 
- procedurile de evaluare stiintifica, 14-18 martie 2011, si comunicarea rezultatelor procesului de evaluare; 
- contestatii asupra evaluarii stiintifice, 19-21 martie 2011; 
- analiza contestatiilor si comunicarea rezultatelor finale, 24 martie 2011; 
- contractarea, 25-31 martie 2011. 



 

 

         
         
 
     

 
  

 

 UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

SI PROTECTIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  OIPOSDRU ACADEMIA ROMÂNĂ  

  
       

 

 
 

Inscrierea la concurs (trimiterea declaratiilor de interes) si depunerea online a proiectelor se face pe adresa de e-
mail  secretariat@procultura.acad.ro.  

Un candidat poate depune o singura aplicatie. 
 
Acordarea burselor postdoctorale se realizeaza prin concurs organizat la nivelul Scolii postdoctorale „Valorificarea 
identitatilor culturale in procesele globale” a Academiei Romane. 
 
Selectarea candidatilor se face de catre Comisia de Evaluare si Selecţie pentru acordarea burselor postdoctorale 
aferente proiectul „Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale”, comisie formata din membri 
desemnati de institutiile partenere si validati de Consiliul stiintfic al scolii postdoctorale. 
 
Lista candidatilor admisi se publica pe site-ul oficial al Scolii postdoctorale si pe site-ul oficial al Academiei Romane. 

Pentru mai multe detalii vizand coditiile de eligibilitate, documentele de inscriere, criteriile de selectie, obligatiile minime si 
beneficiile cercetatorului bursier postdoctorand, va rugam sa consultati Regulamentul concursului, postat pe site-ul oficial 
al proiectului http://www.cultura.postdoc.acad.ro. 
   

Alexandru Tanase 
Responsabil Organizare Evenimente 
Scoala postdoctorala  
"VALORIFICAREA IDENTITATILOR CULTURALE IN PROCESELE GLOBALE" 
alexandru.tanase@procultura.acad.ro 
www.cultura.postdoc.acad.ro  

 


