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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 
Nr. ………………/         1 
                                                     
 

 
 
 
 

Completare la PROCEDURA NR. 7 

privind  efectuarea şi raportarea stagiului de cercetare şi documentare 

în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din Uniunea Europeană   
 
 
 
 

La capitolul 5 punctul 5.1.  Perioada de desfăşurare a stagiilor de cercetare şi documentare 
în state membre ale Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 
Cercetătorii postdoctoranzi înregistraţi în grupul ţintă al proiectului „Valorificarea identităţilor 

culturale în procesele globale” – POSDRU/89/1.5/S/59758 au obligaţia de a efectua un stagiu de 

cercetare şi documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din state 

membre ale Uniunii Europene, în perioada 01.06.2011 – 31.12.2012. 

 
La capitolul 5 punctul 5.5. Desfăşurarea administrativă a stagiilor de cercetare şi 

documentare în state membre ale Uniunii Europene, alin.(1) se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

(1) Pe perioada stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii 

Europene cercetătorii postdoctoranzi beneficiază de sprijin financiar astfel: 

      - bursa postdoctorală în valoare de 4.200 lei/lună; 

      - un supliment al bursei de 2.100 lei/lună; 

      - decontarea cheltuielilor de transport (indiferent de modalitatea de efectuare a stagiului, 

respectiv într-o singură perioadă de 3 luni sau fragmentat), în limita sumei de 840 lei (reprezentând 

echivalentul a 200 Euro calculat la cursul Infoeuro din aprilie 2009);  

       

                                                 
1 Referinţa / nr. de înregistrare din secretariatul beneficiarului 
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- decontarea cheltuielilor de cazare pentru perioada de stagiu de 3 luni în limita sumei de 

9.450 lei (reprezentând echivalentul a 2.250 Euro calculat la cursul Infoeuro din aprilie 2009). 

 
 

Elaborat:    Manager parteneri externi, Precup Isadora 
 

                   Responsabil financiar, ec. Rusu Luana-Alhambra 
 

Avizat:       Consilier juridic, Şandru Mihai 
 

Aprobat:     Manager proiect, prof. dr. dr. H.C. Ioan-Franc Valeriu 


