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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 
 

 
IMPORTANT ŞI URGENT 

Către toţi cercetătorii 
Stimaţi colegi, 
Programul de cercetare postdoctorală „Valorificarea identităţilor culturale în procesele 

globale”, proiect POSDRU/89/1.5/S/59758 s-a încheiat. Cele 24 de luni de activitate comună 
se vor finaliza în curând, odată cu parcurgerea ultimei etape, cea de valorificare a 
rezultatelor, respectiv publicarea şi diseminarea lucrărilor ştiinţifice rezultate din contractele 
individuale de cercetare. 

Este o mare bucurie şi deopotrivă plăcere pentru mine să constat, la o primă lectură a 
proiectelor Dumneavoastră de cercetare, nivelul calitativ înalt ştiinţific, responsabilitatea cu 
care aţi abordat - sub coordonarea experţilor proiectului nostru – tematica la care v-aţi 
angajat cu doi ani în urmă, valoarea concluziilor, propunerilor şi fundamentărilor cu care aţi 
finalizat stagiul. 

La închiderea acestui exerciţiu vă adresăm, alături de felicitările cele mai sincere şi 
de îndemnul de a vă continua eforturile de cercetare, rugămintea de a răspunde 
întrebărilor din chestionarul alăturat, menite să evalueze modul în care Proiectul nostru 
a fost receptat de fiecare beneficiar al său, precum şi felul în care aţi apreciat sprijinul 
acordat - prin Programul POSDRU -, de echipa de management şi implementare. 

Răspunsurile Dumneavoastră vor fi sintetizate în ghidurile de bune practici pe care 
Proiectul are datoria să le realizeze la încheierea sa şi vor constitui, suntem siguri, şi cartea 
de vizită viitoare a Programului, care va continua la Academia Română. 

Vă rugăm, de asemenea, să însoţiţi răspunsurile la chestionar cu un microeseu 
referitor la ansamblul activităţilor derulate, la modalităţile – bune sau mai puţin bune – 
cu care echipa de management şi implementare s-a învrednicit a vă fi alături pe toată durata 
stagiului Dumneavoastră. 

 
Cu cele mai alese sentimente, 
Prof. dr.dr.HC Valeriu Ioan-Franc,  
Managerul Proiectului 
 

N.B. Vă rugăm să ne trimiteţi prin e-mail sau direct la secretariatul Proiectului mesajele 
Dumneavoastră, până la data de 10.04.2013.  

 


