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1. Argument

„Valorificarea identităților culturale în procesele globale” un proiect
esențial, salvator pentru cercetarea academică românească.
De ce un proiect esențial, salvator? Pentru că, odată cu adjudecarea sa prin
competiția de atragere a fondurilor structurale şi de coeziune, se aduce în
cadrul Academiei o sursă nouă de finanțare pentru un domeniu ‐ cel al
ştiințelor socioumane, lăsat în plan secund, nu de ieri şi nici de alaltăieri, în
spațiul de cercetare de la noi.
De când nu a mai fost posibilă finanțarea a aproape o sută de proiecte
individuale de cercetare în Academia Română, cu burse de peste 25.000 de
euro pe doi ani? Sau când a mai fost posibilă trimiterea a 92 de tineri
cercetători la stagii de cercetare în Europa Comunitară, pe trei luni?
Proiectul acoperă o arie tematică fundamentală, de la filologie‐literatură la
ştiințe istorice şi arheologie, de la filosofie, teologie, psihologie, pedagogie
la arte, arhitectură şi audio‐vizual, până la ştiința informației şi sociologia
culturii la arheologie şi etnografie şi folclor.

5

Aria tematică a proiectului

Domenii susținute în echipa de implementare de membri ai Academiei
Române, profesori universitari şi cercetători conducători de doctorat şi
studii postuniversitare/postdoctorale.
Construcția instituțională a început cu realizarea procedurilor şi confor‐
mitatea acestora cu principiile care guvernează proiectele POSDRU,
principii şi proceduri puse întocmai în practică în vederea constituirii
grupului‐țintă.
1. Principala preocupare, în primele câteva luni de funcționare (de la
semnarea contractului de finanțare), a fost pregătirea evaluării şi selecției
cercetătorilor bursieri de aşa manieră, încât să se respecte cerințele egali‐
tății de şanse privind participarea la concursul de constituire a grupului
țintă.
Procedura de evaluare aplicată s‐a derulat pe trei trepte – respectiv
primirea şi analizarea declarațiilor de interes, selecția tehnică a
proiectelor şi apoi evaluarea ştiințifică a acestora, pe criterii complexe,
transparente.
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Din start s‐a dat curs propunerii/cerință a Consiliului ştiințific de a impune
un prag minim de admisibilitate la finanțare de 80 de puncte
(corespunzător notei 8 din notarea convențională) din maximul de 100.
2. Eşantionul inițial, după recepția declarațiilor de interes în cele 2 sesiuni
de evaluare şi selecție a fost de 386 de candidați, din partea cărora, în faza a
doua, s‐au promovat 236 de proiecte. Trecute prin filtrul evaluării
ştiințifice, inclusiv cel al judecării unor contestații (facem precizarea că au
fost înregistrate contestații atât asupra evaluării tehnice, cât şi a celei
ştiințifice). După reevaluare s‐a dat câştig de cauză candidaților îndreptățiți
(chiar dacă pentru rezolvarea contestațiilor a fost necesară modificarea
calendarului inițial, ca urmare e nevoii atragerii de noi evaluatori), fapt ce
demonstrează, după părerea noastră, o atitudine de deschidere, de
democrație ştiințifică şi bună practică în aplicarea principiilor egalității de
şanse.
În final, un număr de 92 de proiecte au fost evaluate cu punctaj superior
pragului de 80 de puncte, pe o plajă de notare cu nivel de excelență.
Ce oferă proiectul cercetătorilor bursieri? În primul rând, un contract pe
24 de luni de cercetare la nivel înalt, din care 21 de luni în țară şi o
mobilitate de 3 luni în spațiul european comunitar al cercetării.
Se mai asigură, de asemenea, posibilitatea participării la un număr
important de conferințe şi prelegeri susținute de personalități ale ştiințelor
socioumane (şi nu numai) din țară şi din străinătate, care vor facilita, pe de
o parte, contacte şi un schimb de păreri, dar şi, pe de altă parte, o aşezare
pe un nivel ideatic superior al confruntării cercetătorilor noştri cu vârfurile
cercetării europene.
Cercetătorii bursieri vor putea beneficia, în temeiul contractului sub care
vor activa pe durata stagiului postdoctoral, de facilitățile oferite de bazele
bibliografice şi informaționale ale Academiei Române şi ale institutelor din
structura sa.
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Răspunsul cercetătorilor bursieri este şi trebuie să fie unul singur:
încheierea stagiului de cercetare cu o lucrare/raport de cercetare, originală,
valoroasă, de înalt nivel ştiințific, prin care să se lărgească vizibilitatea
Academiei în aria europeană de cercetare.

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan‐Franc,
Manager proiect
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2. Ghidul de bună practică. Elemente generale

2.1. SCOP
• Acest ghid vine în sprijinul cercetătorilor postdoctoranzi din cadrul
proiectului ”Valorificarea identităților culturale în procesele
globale” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
• Totodată ghidul îşi propune stabilirea unor reguli unitare în ceea ce
priveşte realizarea activităților de cercetare în stagiile efectuate în
cadrul unor centre de cercetare din străinătate.
2.2. DOMENIUL DE APLICARE
• Prezentul ghid se aplică tuturor cercetătorilor postdoctoranzi care
efectuează stagii de cercetare în unități de cercetare în străinătate şi
care sunt finanțați în cadrul proiectului ”Valorificarea identităților
culturale în procesele globale”.
2.3. DEFINIȚII ŞI PRESCURTĂRI
• Stagiu de cercetare şi documentare în străinătate ‐ perioada pe care
un cercetător postdoctorand o petrece într‐o instituție de cercetare,
de învățământ superior sau într‐o bibliotecă pentru a consulta
materiale necesare realizării şi completării proiectului său de
cercetare şi pentru a face schimb de informații şi bune practici cu
parteneri de cercetare transnaționali.
• AMPOSDRU ‐ Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
• OIPOSDRU ‐ Organismul Intermediar pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
• Monitorizare – activitatea de a urmări, a observa, a măsura şi a
verifica în mod sistematic, precum şi de a promova măsurile
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•

•

adecvate pentru a menține pe calea predefinită o operațiune, un
proces sau altele asemenea;
Raport intermediar de activitate – conține documentele elaborate
de conducătorul de proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al
proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de planificare şi
programare. Raportul intermediar de activitate descrie activitățile
desfăşurate în perioada de referință (a fazei de execuție raportate),
evidențiază întârzierile şi necorelările apărute în derularea
proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective. Raportul
intermediar de activitate pune în evidență cheltuielile efectuate de
contractor, pentru susținerea financiară a activităților efectuate în
cadrul fazei de execuție raportate.
Raport final de activitate – instrument de monitorizare a
implementării unui proiect, elaborat de conducătorul de proiect la
încheierea proiectului, pe baza comparării stadiului final obținut cu
cel planificat.

2.4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi
obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi
a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin
Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane
2007‐2013”;
- Documente de reglementare proiect emise de AMPOSDRU: Ghidul
solicitantului, Manualul operațional al beneficiarului, instrucțiuni
specifice ale AMPOSDRU, clarificări ale OIPOSDRU;
- Cererea de finanțare a proiectului „Valorificarea identităților
culturale în procesele globale” – ID 59758;
- Contractul de finanțare a proiectului „Valorificarea identităților
culturale în procesele globale” – POSDRU/89/1.5/S/59758;
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-

Contractele de cercetare postdoctorală încheiate între Academia
Română şi cercetătorii postdoctoranzi.

2.5. RESPONSABILITĂȚI
Experții coordonatori ai proiectelor de cercetare postdoctorală – îndrumă,
verifică şi certifică modul în care se derulează programul de cercetare al
cercetătorilor postdoctoranzi.
Cercetătorii postdoctoranzi – elaborează, sub îndrumarea experților
coordonatori, tema de cercetare prevăzută în contractele individuale de
cercetare postdoctorală finanțate în cadrul proiectului şi participă la toate
activitățile din calendarul şcolii, respectiv conferințe cu participare
internațională, sesiuni şi seminarii etc.
2.6. MODUL DE LUCRU
Cercetătorii postdoctoranzi care alcătuiesc grupul țintă al proiectului
„Valorificarea identităților culturale în procesele globale” – POSDRU/
89/1.5/S/59758 au obligația de a efectua un stagiu de cercetare şi docu‐
mentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universități
din state membre ale Uniunii Europene, în perioada 01.06.2011‐31.12.2012.
Activitățile derulate şi executate în cadrul stagiilor de cercetare efectuate de
cercetătorii postdoctoranzi finanțați în cadrul proiectului ”Valorificarea
identităților culturale în procesele globale” se monitorizează şi se evaluează
pe baza rapoartelor intermediare/finale de activitate.
Intervalele de raportare se stabilesc prin Regulamentul şi procedurile
specifice, de comun acord cu experții coordonatori.
Activitatea desfăşurată se evidențiază în Raportul intermediar de
activitate/Raportului final de activitate pe care cercetătorul postdoctorand
este obligat să‐l realizeze.
Raportul intermediar de activitate/Raportul final de activitate şi documen‐
tația anexată de susținere a raportului se supun avizării expertului
coordonator.
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Stagiul de cercetare şi documentare în străinătate are o durată de 3 luni şi
poate fi efectuat într‐o perioadă neîntreruptă sau poate fi fragmentat în cel
mult trei perioade a câte o lună fiecare.
Stagiul începe în prima zi a lunii şi se încheie fie în ultima zi a lunii
respective, fie în ultima zi a celei de‐a treia luni, în funcție de modul de
desfăşurare stabilit.
Cercetătorul postdoctorand, cu aprobarea expertului coordonator, propune
activitățile şi programul de derulare a mobilității în spațiul comunitar: țara,
instituția, perioada/perioadele.
Acceptul scris al persoanei cu care va colabora în instituția parteneră
transnațională pentru desfăşurarea stagiului este obligatoriu înainte de
emiterea ordinului de deplasare externă, care se redactează de Managerul
parteneri externi şi se aprobă de Managerul de proiect.
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3. Prezentarea proiectului. Date generale

I.

II.

*

Şcoala postdoctorală „Valorificarea identităților culturale în
procesele globale”, contract finanțat prin FONDUL SOCIAL
EUROPEAN, şi‐a început activitatea cu procedurile specifice de
construcție instituțională cuprinse în contractul de finanțare
POSDRU/89/1.5/S/59758.
Şcoala postdoctorală are următoarele caracteristici şi obiective:
1.

Perioada de derulare a proiectului – 01.06.2010 – 31.05.2013.

2.

Parteneri în proiect:
• Partener principal: ACADEMIA ROMÂNĂ
• Partener I: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti,
Facultatea de Mecanică şi mecatronică
• Partener II: UNIVERSITATEA din Craiova

3.

Obiectivul general al proiectului**: Realizarea unui model‐
pilot de şcoală postdoctorală prin implicarea a 92 de
cercetători postdoc, în scopul creşterii activității pentru
inițierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare, precum şi
pentru îmbunătățirea programelor de cercetare postdoctorală.
În egală măsură, se urmăreşte impulsionarea şi consolidarea
sectorului cercetării în ştiințele socioumane din România
pentru a sprijini economia românească în dobândirea unor
avantaje competitive durabile şi micşorarea decalajelor între
România şi celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

4.

Obiectivele specifice ale proiectului*:

Conform contractului de finanțare.
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5.

•

Elaborarea şi implementarea de noi tehnologii‐suport
pentru derularea proiectului;

•

Formarea şi perfecționarea cercetătorilor prin programe
postdoctorale;

•

Organizarea de acțiuni de îndrumare a cercetătorilor pe
parcursul stagiilor derulate în străinătate;

•

Sprijinirea cercetătorilor în participarea la seminarii şi
conferințe internaționale;

•

Organizarea unor sesiuni pentru promovarea egalității
de şanse şi a dezvoltării durabile;

•

Sprijinirea colaborării între universități, institute de
cercetare şi companii din aria tematică a şcolii
postdoctorale;

•

Dezvoltarea de activități novatoare în vederea accen‐
tuării importanței programelor de cercetare interdisci‐
plinară; crearea de metodologii proprii cu privire la
derularea programelor postdoctorale;

•

Elaborarea de ghiduri de bune practici cu privire la
schimbul de experiență internațional în aria cercetării în
ştiințele socioumane prin programe postdoctorale.

Grupul‐țintă al şcolii postdoctorale este reprezentat de 92 de
doctori în ştiințe socioumane care au obținut titlul academic
începând cu 01.01.1999 şi care îndeplinesc unul dintre
următoarele criterii:
•
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au obținut titlul de doctor în România şi intenționează
să‐şi continue activitatea de cercetare pe o poziție
postdoctorală, pe o perioadă de 21 luni, pentru a‐şi
fructifica şi diversifica cercetarea doctorală;

6.

III.

•

au obținut titlul de doctor în România şi intenționează
să‐şi continue activitatea de cercetare în instituțiile
partenere în proiect;

•

au obținut titlul de doctor în România şi intenționează
să‐şi continue activitatea de cercetare prin programe
inovative de cercetare;

•

au finalizat doctoratul în străinătate şi sunt interesați să
revină în țară, într‐o primă etapă pe un post temporar,
de 21 luni, în vederea obținerii unui post permanent.

Impactul proiectului. Obiectivele proiectului sunt în
concordanță cu prioritatea POSDRU şi Axa prioritară I –
„Educație şi formare profesională în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societății bazate pe cunoaştere”, DMI 1.5 –
„Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.
Se creează premise pentru asigurarea unei pregătiri
complete şi complexe a cercetătorilor în domeniul ştiințelor
socioumane.

Echipa de coordonare a proiectului este condusă de prof. dr.
Valeriu Ioan‐Franc, director general adjunct al Institutului Național
de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române,
în calitate de manager de proiect desemnat prin Decizia
nr.79/15.05.2010 a preşedintelui Academiei Române, acad. Ionel
Haiduc.
Activitatea ştiințifică a şcolii postdoctorale se desfăşoară sub
coordonarea Consiliului ştiințific, al cărui preşedinte este acad.
Eugen Simion. Din consiliul ştiințific fac parte: acad. Dan Berindei ‐
vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Marius Sala ‐
vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Sabina Ispas, prof. univ.
dr. Silviu Angelescu, prof. univ. dr. Teodor Prisecaru ‐ coordonator
partener I Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de
mecanică şi mecatronică şi prof. univ. dr. Nicolae Panea ‐ prorector
la Universitatea din Craiova, coordonator partener II.
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Activitatea de tutoriat al cercetării postdoctorale se va desfăşura
prin grupul de experți pe termen lung alcătuit din membri ai
Academiei Române şi profesori universitari conducători de
doctorat.
IV.

V.
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Calendarul preselecției, selecției, evaluării şi înmatriculării este
următorul:
Selecția şi evaluarea candidaților s‐a realizat în două etape,
respectiv oct.‐dec. 2010 şi febr.‐martie 2011: Candidații au trimis
electronic, pe adresa <postdoc_cultura@acad.ro>, declarații de
intenție pentru participare care să cuprindă următoarele date:
•

numele şi prenumele, anul şi data naşterii;

•

domeniul în care au absolvit studii superioare şi data
absolvirii;

•

domeniul în care au obținut titlul de doctor în ştiințe,
anul dobândirii titlului şi universitatea la care au obținut
titlul;

•

tematica generală a temei de cercetare (domeniul de
interes) propusă pentru stagiul postdoc;

•

date de contact: fax, telefon, e‐mail.

Candidații admişi beneficiază de o bursă lunară de 4200 lei, timp
de 21 luni, începând cu luna înmatriculării; pe durata desfăşurării
activității postdoctorale este obligatoriu un stagiu în străinătate de 3
luni. Bursierii beneficiază, pe durata stagiului în străinătate, de un
supliment de bursă de 500 euro lunar, precum şi de acoperirea
costurilor cazării în străinătate şi a unui drum dus‐întors către şi de
la locația unde îşi vor desfăşura stagiul în afara țării.
Înmatricularea candidaților se face printr‐un contract de cercetare
încheiat cu Academia Română, de tip bursă de cercetare, prin
cumul, cu aprobarea angajatorului de la locul principal de muncă al
candidatului. Pe durata bursei de cercetare, titularul nu beneficiază
de scoatere din producție.

4. REGULAMENT pentru activitatea experţilor
coordonatori şi a beneficiarilor de burse
postdoctorale

1. MISIUNEA EXPERȚILOR COORDONATORI DE TEMĂ
DE CERCETARE
Experții coordonatori sunt personalități recunoscute prin experiență,
competență şi rezultatele în cercetarea ştiințifică fundamentală şi
aplicativă din domeniile curriculare ale şcolii postdoctorale, din zone
conexe şi/sau inter‐ şi transdisciplinare.
Corpul de experți coordonatori a fost propus şi constituit încă din faza
depunerii propunerii de proiect la AMPOSDRU şi este compus din
membri şi membri corespondenți ai Academiei Române, cercetători
gradul I sau/şi profesori universitari din institutele şi universitățile
partenere naționale şi internaționale.
Misiunea principală a experților coordonatori este consilierea,
îndrumarea şi supervizarea ştiințifică a cercetătorilor care au obținut
burse postdoctorale în urma derulării procedurilor de evaluare şi
selecție, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activității de cercetare
a bursierilor, în perioada 2010‐2013, în cadrul proiectului „Valorificarea
identităților culturale în procesele globale”, contract de finanțare nr.
POSDRU/89/1.5/S/59758.
Îndeplinirea misiunii experților se realizează prin:
1.1. Activități specifice pentru construcția instituțională şi pilotarea
programului de pregătire şi cercetare postdoctorală în domeniul
curricular al şcolii şi domenii conexe inter‐ şi transdisciplinare:
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¾

Participarea activă la elaborarea normelor metodologice şi a
procedurilor interne pentru organizarea şi funcționarea şcolii
postdoctorale;

¾

Contribuții la stabilirea tematicilor şi la constituirea modulelor de
formare orizontală şi a colectivelor interdisciplinare;

¾

Susținerea unor expuneri de înaltă ținută academică la conferințe,
seminarii şi sesiuni ştiințifice organizate pe parcursul derulării
proiectului;

¾

Contribuții la elaborarea substanței ghidurilor de bună practică
înscrise în descrierea obiectivelor proiectului (cu privire la
schimbul internațional de experiență, transferul şi diseminarea
rezultatelor cercetării etc.);

¾

Contribuții la dezvoltarea şi inovarea instrumentarului ştiințifico‐
metodologic al cercetărilor inter‐ şi transdisciplinare; contribuții
la constituirea unor baze de date.

¾

Promovarea vizibilității interne şi externe a proiectelor de
cercetare ale şcolii postdoctorale.

1.2. Activități de îndrumare şi supervizare ştiințifică a cercetătorilor:
¾ Asistarea cercetătorilor în elaborarea fişelor tematice de cercetare,
respectiv structura şi cuprinsul pe capitole al cercetării, şi a
programelor individuale de studiu şi activitate (alegerea celor mai
relevante şi mai noi aspecte şi tendințe pe aria tematică a
cercetării, selectarea bibliografiei şi a principalelor metode şi
instrumente de cercetare, alegerea partenerului extern, calendarul
de derulare a cercetării, stabilirea modulelor şi a articolelor,
referatelor, comunicărilor ce se vor elabora etc.);
¾ Verificarea lunară a progreselor realizate de cercetător pe
parcursul programului postdoctoral;
¾ Monitorizarea indicatorilor de performanță înscrişi în contract;
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¾ Verificarea şi contrasemnarea rapoartelor lunare şi trimestriale de
activitate ale cercetătorilor, conform programelor individuale;
¾ Supervizarea activității şi a rapoartelor ştiințifice pentru stagiul
de pregătire în străinătate al postdoctoranzilor;
¾ Supervizarea ştiințifică a articolelor transmise spre publicare şi a
comunicărilor ştiințifice elaborate de cercetători;
¾ Acordarea suportului ştiințific şi a bunului de tipar pentru
definitivarea formei finale a lucrării de cercetare postdoctorală.
Misiunea fiecărui expert este conformă cu fişa postului. Fiecare expert
coordonează activitatea unui num[r specificat de cercetători şi întocmeşte
lunar un raport individual de activitate, conform modelului din Anexa 1.

2. MISIUNEA CERCETĂTORILOR POSTDOCTORALI
Prin înscrierea la competiția pentru obținerea bursei fiecare solicitant de
sprijin şi‐a formulat un titlu de temă de cercetare, conectată cu
denumirea şi obiectivele şcolii postdoctorale.
Tema proprie este necesar să intre în rezonanță atât cu acquisul
european al cunoştințelor în domeniu, cât şi cu tendințele previzibile ale
dezvoltărilor viitoare în ştiință şi cercetare pe aria curriculară a şcolii,
inclusiv în domenii conexe inter‐ şi transdisciplinare.
Prin urmare, bursierul îşi va structura conținutul cercetării şi calendarul
acesteia, împreună cu expertul coordonator, astfel încât să răspundă
exigențelor, conținutului şi spiritului obiectivelor generale şi specifice,
aşa cum au fost conturate în descrierea inițială a propunerii de şcoală
postdoctorală.
Cercetătorul are obligația să realizeze cercetări ştiințifice originale în
domeniul temei proiectului de cercetare postdoctorală, precum şi de a
publica şi comunica rezultatele respective, singur sau în colaborare,
respectând principiile de disciplină şi de etică în cercetarea ştiințifică, în
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conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu practicile
europene.
Pe parcursul cercetării postdoctorale, cercetătorul are obligația să nu
participe la alte stagii externe de cercetare ştiințifică fără avizul
expertului coordonator şi managerului de proiect, pentru a evita dubla
finanțare, conform reglementărilor OIPOSDRU‐MECTS.
Pornind de la acestea şi în conformitate cu contractul încheiat cu
Academia Română, cercetătorului postdoctoral îi revin, în principal,
următoarele obligații:
2.1. În planul misiunii specifice de cercetare ştiințifică:
¾ Elaborarea, împreună cu expertul coordonator, a fişei tematice de
cercetare, respectiv structura şi cuprinsul pe capitole ale
cercetării, şi a programului individual de studiu şi activitate
(alegerea celor mai relevante şi mai noi aspecte şi tendințe pe aria
tematică a cercetării, selectarea bibliografiei şi a principalelor
metode şi instrumente de cercetare, alegerea partenerului extern,
calendarul de derulare a cercetării, stabilirea modulelor şi a
articolelor, referatelor, comunicărilor ce se vor elabora etc.);
¾ Respectarea calendarului şi obiectivelor cercetării postdoctorale
stabilite de comun acord cu expertul coordonator;
¾

Elaborarea unei lucrări de cercetare circumscrise proiectului
„Valorificarea identităților culturale în procesele globale” şi
înaintarea acesteia cu o lună înainte de finalul stagiului către
expertul coordonator, însoțită de un raport final de activitate, în
care se vor preciza rezultatele obținute pe parcursul cercetării în
raport cu obiectivele propuse;

¾ Elaborarea cel puțin a două articole ştiințifice din aria tematică a
proiectului şi publicarea/trimiterea spre publicare şi
confirmarea reținerii pentru publicare a acestora într‐o revistă
de specialitate cotată ISI Thomson, BDI şi CNCSIS B+;
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¾ Participarea la cele 5 seminarii şi 3 conferințe naționale şi
internaționale (3 privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea
durabilă) organizate pe parcursul proiectului cu lucrări din
domeniul abordat pe parcursul cercetării postdoctorale;
¾ Elaborarea de rapoarte de activitate lunare şi trimestriale
privind stadiul cercetării postdoctorale, care vor fi depuse în
termen de 5/10 zile de la data încheierii fiecărei luni sau fiecărui
trimestru la expertul coordonator spre avizare (Anexa 2, 3 şi 4);
¾ Elaborarea de rapoarte pentru stagiile de cercetare în străinătate,
privind schimbul de bune practici naționale şi internaționale de
care a beneficiat în timpul proiectului şi depunerea acestora în
termen de 10 zile de la revenirea în țară/stagiu național, la
expertul coordonator spre avizare.
2.2. Alte prevederi pentru împlinirea misiunii:
¾

Includerea în toate lucrările publicate/prezentate a mențiunii:
„Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea
identităților culturale în procesele globale”, cofinanțat de Uniunea
Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane
2007‐2013,
contractul
de
finanțare
nr.
POSDRU/89/1.5/S/59758, sau ”This paper is supported by the
Sectorial Operational Programme Human Resources Development
(SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the
Romanian Government under the contract number SOP
HRD/89/1.5/S/59758”, după caz; Titlurile şi drepturile de
proprietate intelectuală şi industrială asupra rezultatelor obținute
în cadrul stagiului de cercetare postdoctorală aparțin Academiei
Române;

¾

Respectarea legislației în vigoare precum şi a normelor de
disciplină şi deontologie stabilite prin regulamentele Academiei
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Române şi ale partenerilor, precum şi pe cele specifice
contractelor finanțate din fonduri structurale europene;
¾
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Participarea la toate celelalte activități organizate în cadrul
proiectului şi respectarea tuturor obligațiilor asumate prin
contractul semnat cu Academia Română.

ANEXA 1

Completat de:
Funcția în cadrul Echipei de
Proiect:
Perioada de raportare:

Locația:

Activitatea:

Expert coordonator
Numărul raportului

Localitatea: Bucureşti
3. Promovarea proiectului finanțat din Fondul Social European
5. Construcția instituțională pentru şcolile post‐doctorale
6. Selecția cercetătorilor post‐doctorali şi pregătirea programelor
individuale de cercetare
7. Organizarea programului de cercetare post‐doctorală
8. Derularea programului de cercetare post‐doctorala

RAPORT DE ACTIVITATE
LUNA......................... /ANUL 2011
Anul de implementare

Ziua

SUBACTIVITATEA*/Descrierea
sumară a subactivității

Ore
lucrate/zi

Locul
desfăşurării
activității
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X

Total ore lucrate

Probleme întâlnite şi propuneri de rezolvare (dacă este cazul):
...............................................................................................................................
Recomandări (dacă este cazul): ............................................................................
Altele (diverse): ....................................................................................................

Aprobat,

Manager proiect,

Avizat,

Întocmit,

Expert coordonator,

NOTĂ:
* Pornind de la Graficul de activități al proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758
pentru aceasta perioada şi de la obligațiile ce le revin prin fişa postului,
experții coordonatori pot include în raportul de activitate următoarele
categorii de subactivități:

Activitatea
Activitatea 3.
Promovarea proiectului
finanțat din Fondul
Social European
Activitatea 5.
Construcția
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Subactivitatea
3.5. Publicarea şi diseminarea proiectelor de
cercetare realizate de cercetători în cadrul
programelor postdoctorale;
3.6. Realizarea de campanii de promovare a
proiectului în mediile academice.
5.1 Colectarea si analizarea informațiilor care vor sta la
baza elaborării normelor metodologice

Activitatea
institutională pentru
şcolile post‐doctorale

Activitatea 6.
Recrutarea si selectia
cercetatorilor post‐
doctorali si pregatirea
programelor individuale
de cercetare
Activitatea 7.
Organizarea
programului de
cercetare postdoctorală

Activitatea 8.
Derularea programului
de cercetare post‐
doctorala

Subactivitatea
5.2 Elaborarea normelor metodologice care vor fi baza
dezvoltării programelor postdoctorale
5.3 Realizarea de Ghiduri de buna practica cu privire la
schimbul de experienta internationala in domeniul
cercetarii socio‐umane;
5.4 Stabilirea temelor pentru programele post‐doctorale;
5.5 Crearea unei platforme electronice pentru baza de date
şi rețele virtuale cu scopul îmbunătățirii programelor
postdoctorale;
5.6 Evaluarea documentelor şi aplicarea de îmbunătățiri;
5.7 Diseminarea documentelor create către publicul larg;
6.1 Realizarea unei informări cu privire la recrutarea
cercetătorilor la nivel național
6.2 Realizarea comisiilor de selectare a cercetătorilor care
vor participa la programe;
6.3 Selecția cercetătorilor în funcție de temele de cercetare
propuse pentru programele post‐doctorale;
7.1 Definirea programelor individuale de cercetare;
7.2 Identificarea şi diversificarea metodelor de pregătire
pentru cercetători
7.3 Managementul derularii programului din punct de
vedere logistic si administrativ a activitatilor de
cercetare care se vor desfăşura în afara țării;
7.4. Pregătirea activităților inovatoare cu caracter
interdisciplinar.
8.1 Realizarea de activități de îndrumare a cercetătorilor
pe tot parcursul programului;
8.2 Formarea şi perfecționarea cercetătorilor pe temele
stabilite prin intermediul studiilor individuale şi a
consultanței din partea îndrumătorilor;
8.3 Controlul derulării programului post‐doctoral de către
îndrumători şi de către comisiile special create;
8.4 Colectarea de informații cu privire la gradul de
avansare al proiectelor individuale;
8.5 Dezvoltarea şi întreținerea bazelor de date privind
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Activitatea

Activitatea 9.
Organizarea şi
desfasurarea de
seminarii şi conferințe
internaționale
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Subactivitatea
programele post‐doctorale;
8.6 Dezvoltarea de activități inovatoare cu caracter
interdisciplinar în cadrul unor vizite de studiu;
8.7. Realizarea şi prezentarea proiectelor de cercetare.
9.1 Crearea instrumentelor si definerea documentației
suport pentru desfăşurarea seminariilor şi
conferințelor;
9.3 Selecția oratorilor;
9.4 Invitarea cercetătorilor;

ANEXA 2

Raport individual de activitate lunar
privind stadiul cercetării postdoctorale
MODEL CADRU
AVIZAT,
EXPERT COORDONATOR
____________________
1. Nume şi prenume postdoctorand:
2. Nume şi prenume expert coordonator:
3. Luna/anul:
4. Activitățile derulate:

Nr.
crt.

Descrierea
activității

Activitatea corespondentă
din contractul de studii
postdoctorale/planul de
lucru individual*

Rezultate
obținute**
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Notă: *Pentru fiecare activitate raportată bursierul trebuie să specifice:
I) activitatea corespondentă din contractul de studii postdoctorale, respectiv:
a) cercetare/documentare în țară;
b) stagiu cercetare/documentare în spațiul UE;
c) pregătire/publicare articole/studii/comunicări;
d) participare la cursuri de formare specifică organizate în cadrul proiectului;
e) participare cu comunicare/raport la conferințe/congrese naționale;
f) participare cu comunicare/raport la conferințe/congrese internaționale;
g) întâlniri de lucru cu experții coordonatori.
şi
II) activitatea corespondentă din planul de lucru individual.
** Prezentarea rezultatelor obținute se realizează prin raportare la rezultatele
preconizate a fi obținute în respectiva etapă de cercetare în planul de lucru.
Se precizează eventualele probleme întâmpinate în obținerea rezultatelor şi
soluțiile propuse pentru remedierea acestora.

CERCETĂTOR,
Nume şi prenume

Semnătura
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ANEXA 3

RAPORT INDIVIDUAL TRIMESTRIAL
DE ACTIVITATE
privind stadiul cercetării postdoctorale
AVIZAT,
MANAGER PROIECT

____________________

luna

anul

Nume

Prenume

1. Titlul proiectului de cercetare postdoctorală
2. Obiectivul general
3. Obiectivele specifice etapei raportate
4. Activitățile derulate
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Nr.
crt.
1
2
...
n

Descrierea
activității

Activitatea corespondentă din contractul de studii
postdoctorale/planul de lucru individual*

Notă: *Pentru fiecare activitate raportată cercetătorul trebuie să specifice:
I) activitatea corespondentă din contractul de studii postdoctorale,
respectiv:
a) cercetare/documentare în țară;
b) stagiu cercetare/documentare în spațiul UE;
c) pregătire/publicare articole/studii/comunicări;
d) participare la cursuri de formare specifică organizate în cadrul
proiectului;
e) participare cu comunicare/raport la conferințe/congrese naționale;
f) participare cu comunicare/raport la conferințe/congrese internaționale;
g) întâlniri de lucru cu experții coordonatori.
şi
II) activitatea corespondentă din planul de lucru individual.
5. Rezultate obținute
Prezentarea rezultatelor obținute se realizează prin raportare la rezul‐
tatele preconizate a fi obținute în respectiva etapă de cercetare în planul
de lucru. Se anexează articole, capitole, sinteze etc. elaborate în perioada
raportată.
Se precizează eventualele probleme întâmpinate în obținerea rezulta‐
telor şi soluțiile propuse pentru remedierea acestora.
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6. Indicatori de performanță
Se precizează:
‐ articole transmise spre publicare;
‐ articole acceptate spre publicare;
‐ articole publicate;
‐ cărți publicate;
‐ participări la conferințe naționale;
‐ participări la conferințe internaționale.
7. Obiectivele stabilite pentru trimestrul următor.

Avizat,
CERCETĂTOR,

EXPERT COORDONATOR

Nume şi prenume

Nume şi prenume

Semnătura

Semnătura
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ANEXA 4

INSTRUCŢIUNE
pentru întocmirea şi transmiterea
rapoartelor de activitate trimestriale

Conform reglementărilor şi instrucțiunilor Organismului Intermediar al
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, raportul de
activitate reprezintă documentul justificativ, pe baza căruia se rambursează
bursele plătite cercetătorilor postdoctorali incluşi în grupurile țintă ale
proiectelor POSDRU.
Art. 1. Raportul de activitate se va întocmi trimestrial, conform modelului
ataşat, şi va fi predat expertului coordonator în termen de 10 zile de
la data încheierii fiecărui trimestru.
Art. 2. Cercetătorii postdoctorali trebuie să desfăşoare activități de
cercetare/documentare/ diseminare specifice proiectului.
Art. 3. Pentru fiecare activitate raportată bursierul trebuie să specifice:
I) activitatea corespondentă din contractul de studii postdoctorale,
respectiv:
a) cercetare/documentare în țară;
b) stagiu de cercetare/documentare în spațiul UE;
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c) pregătire/publicare articole/studii/comunicări;
d) participare la cursuri de formare specifică organizate în cadrul
proiectului;
e) participare cu comunicare/raport la conferințe/congrese națio‐
nale;
f) participare cu comunicare/raport la conferințe/congrese inter‐
naționale;
g) întâlniri de lucru cu experții coordonatori.
şi
II) activitatea corespondentă din planul de lucru individual.
Art. 4. Pentru perioada celor 3 luni de stagiu de cercetare în străinătate,
cercetătorii au obligația întocmirii unui raport de activitate privind
conținutul ştiințific şi metodologic al stagiului, pe care îl va
depune la expertul coordonator în termen de 10 zile de la data
revenirii în țară.
Art. 5. Plata bursei este condiționată de avizarea favorabilă a raportului
trimestrial de către expertul coordonator şi managerul de proiect.
Acesta trebuie să corespundă activităților raportate în timesheet‐
urile lunare pentru monitorizarea activităților desfăşurate, stabilite
de comun acord de către bursieri cu experții coordonatori.
Art. 6. Nerespectarea obligațiilor de raportare trimestrială a activităților
derulate pe parcursul stagiului şi a conținutului acestora, inclusiv
pentru deplasările în străinătate, şi neavizarea favorabilă a
rapoartelor de către expertul coordonator şi managerul de proiect
atrag suspendarea plății bursei până la data îndeplinirii acestora.
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5. PROCEDURI privind derularea schimbului
de experienţă internaţională în domeniul
cercetării socio-umane

5.1. PROCEDURA NR. 7
privind efectuarea şi raportarea stagiului de cercetare şi
documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de
cercetare/universități din Uniunea Europeană

1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a stabili condițiile pentru efectuarea şi
raportarea stagiilor de cercetare şi documentare în centre de cercetare şi
inovare/institute de cercetare/universități din Uniunea Europeană, de către
cercetătorii postdoctoranzi aparținând grupului țintă din cadrul proiectului
„Valorificarea identităților culturale în procesele globale”, precum şi
metodologia de decontare a cheltuielilor efectuate.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică pentru participarea la stagii de cercetare şi docu‐
mentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universități
din state membre ale Uniunii Europene şi anume: Anglia, Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda,
Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
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3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
•

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi
obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Ordinul 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi
a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin
Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane
2007‐2013”;

•

Documente de reglementare proiect emise de AMPOSDRU: Ghidul
solicitantului, Manualul operațional al beneficiarului, instrucțiuni
specifice ale AMPOSDRU, clarificări ale OIPOSDRU;

•

Cererea de finanțare a proiectului „Valorificarea identităților
culturale în procesele globale” – ID 59758;

•

Contractul de finanțare a proiectului „Valorificarea identităților
culturale în procesele globale” – POSDRU/89/1.5/S/59758;

•

Contractele de cercetare postdoctorală încheiate între Academia
Română şi cercetătorii postdoctoranzi.

4. DEFINIȚII ŞI ABREVIERI
•

Stagiul de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii
Europene este perioada pe care un cercetător postdoctorand o
petrece într‐o instituție de cercetare, de învățământ superior sau
într‐o bibliotecă pentru a consulta materiale necesare realizării şi
completării proiectului său de cercetare şi pentru a face schimb de
informații şi bune practici cu parteneri de cercetare transnaționali.

•

Procedură. Mod specificat de efectuare a unei activități

•

AMPOSDRU Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
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•

OIPOSDRU Organismul Intermediar pentru Programul Opera‐
țional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
5.1. Perioada de desfăşurare a stagiilor de cercetare şi documentare în state
membre ale Uniunii Europene
Cercetătorii postdoctoranzi înregistrați în grupul țintă al proiectului
„Valorificarea identităților culturale în procesele globale” –
POSDRU/89/1.5/S/59758 au obligația de a efectua un stagiu de cercetare şi
documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/uni‐
versități din state membre ale Uniunii Europene, în perioada 01.06.2011 –
31.05.2012.
5.2. Durata stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale
Uniunii Europene
Stagiul de cercetare şi documentare în străinătate are o durată de 3 luni şi
poate fi efectuat într‐o perioadă neîntreruptă sau poate fi fragmentat în cel
mult trei perioade a câte o lună fiecare.
Stagiul începe în prima zi a lunii şi se încheie fie în ultima zi a lunii
respective, fie în ultima zi a celei de‐a treia luni în funcție de modul de
desfăşurare stabilit.
5.3. Pregătirea stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale
Uniunii Europene
(1) Cercetătorul postdoctorand stabileşte cu aprobarea profesorului
îndrumător modul de desfăşurare a stagiului: țara, instituția, perioada/
perioadele.
(2) Cercetătorul postdoctorand obține acceptul scris al persoanei cu care
va colabora în instituția parteneră transnațională pentru desfăşurarea
stagiului.
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(3) Cu 3 luni înainte de data plecării la stagiu, cercetătorul postdoctorand
comunică datele privind efectuarea stagiului de cercetare şi documentare la
instituția parteneră transnațională, conform Anexei 1.
Anexa 1 însoțită de acceptul scris menționat la alin.(2) va fi depusă ( în 2
exemplare) la secretariatul ştiințific al proiectului şi va fi avizată de
expertul coordonator şi managerul parteneri externi.
(4) Managerul parteneri externi demarează formalitățile pentru încheierea
unor documente oficiale privind accesul cercetătorului postdoctorand în
instituția parteneră transnațională.
(5) Managerul parteneri externi transmite cercetătorilor postdoctoranzi
Scrisoarea de acceptare/invitația din partea instituției gazdă.
(6) Managerul parteneri externi (împreună cu referentul relații externe)
sprijină, în măsura posibilităților, cercetătorii postdoctoranzi în rezolvarea
problemelor de logistică privind desfăşurarea stagiului de cercetare şi
documentare (legate de transportul internațional, cazare şi alte probleme).
5.4. Documentele necesare pentru efectuarea stagiului de cercetare şi
documentare în state membre ale Uniunii Europene
(1) Cercetătorii postdoctoranzi vor depune cu minim 30 de zile înainte de
data plecării la stagiu, la secretariatul ştiințific al proiectului un dosar care
va conține următoarele documente:
Formularul Cerere pentru aprobarea efectuării stagiului de cercetare şi
documentare în state membre ale Uniunii Europene, avizată de expertul
coordonator, managerul parteneri externi, responsabilul financiar şi
aprobată de managerul de proiect (Anexa 2);
Planul de cercetare în care să detalieze obiectivele, activitățile planificate şi
rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilității (redactat într‐o limbă de
circulație internațională), avizat de expertul coordonator;
Scrisoare de acceptare/invitație din partea instituției gazdă care va conține
obligatoriu numele cercetătorului, perioada exactă de desfăşurare a
stagiului, semnătura unui reprezentant legal sau a profesorului
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coordonator din universitatea/centrul de cercetare din străinătate, ştampila
instituției (acolo unde aceasta există).
(2) În baza documentelor menționate la alin.(1) managerul parteneri externi
redactează în termen de 5 zile de la data aprobării efectuării mobilității,
decizia privind deplasarea cercetătorului postdoctorand la partenerul
transnațional.
5.5. Desfăşurarea administrativă a stagiilor de cercetare şi documentare în
state membre ale Uniunii Europene
(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 pentru un singur drum
dus‐întors (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);

•

decontarea cheltuielilor de cazare în limita sumei de 105 lei/zi
(reprezentând echivalentul a 25 euro/zi calculat la cursul
Infoeuro din aprilie 2009).

(2) Plata bursei postdoctorale şi a suplimentului bursei este condiționată de
transmiterea (în format electronic sau pe fax la secretariatul ştiințific al
proiectului) până pe data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, a
Raportului lunar de activitate cu privire la stadiul realizării obiectivelor din
planul de cercetare postdoctorală, care va fi avizat de expertul coodonator,
vizat în prealabil de supervizorul ştiințific din instituția primitoare.
(3) Cercetătorii postdoctoranzi pot folosi următoarele variante de transport:
•
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avionul la clasa economică;

•

trenul la clasa I cu vagon de dormit, un loc de dormit în
cuşetă de 2‐4 locuri;

•

autocarul;

•

autoturismul proprietate personală, numai cu aprobarea
managerului de proiect; în acest caz posesorul autoturismului
va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi
pe ruta cea mai scurtă.

(4) Prin cheltuieli de cazare se înțelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite şi
eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun ,
atunci când acesta este inclus în tarif. În situația în care cazarea nu poate fi
asigurată la unități hoteliere sau altele asemenea, cercetătorii
postdoctoranzi pot închiria şi alte spații de locuit, cu condiția prezentării de
documente justificative.
(5) La finalul stagiului de cercetare si documentare în state membre ale
Uniunii Europene, în termen de 10 zile calendaristice de la revenirea în
țară, cercetătorul postoctorand trebuie să depună la secretariatul ştiințific al
proiectului următoarele documente:
Adeverința de la instituția gazdă privind durata mobilității transnaționale
prin care să se certifice faptul că cercetătorul postodoctorand a efectuat
stagiul de mobilitate, parcurgând toate activitățile prevăzute în planul de
cercetare postdoctorală;
Rapoartele lunare privind activitatea desfăşurată în perioada de stagiu de
cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii Europene (în
original), avizate de expertul coordonator;
Raportul‐sinteză care rezumă întreaga activitate ştiințifică desfăşurată pe
durata stagiului avizat de expertul coordonator;
Formularul „Decont de cheltuieli pentru deplasări externe” (Anexa 3)
completat şi semnat la titular (pe prima pagină în stânga jos);
Pentru decontarea cheltuielilor de transport cercetătorii postdoctoranzi
vor depune următoarele documente justificative, după caz:
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Factura fiscală şi chitanța emise pe numele Academiei Române, cod fiscal
4192472, cont bancar RO48TREZ70023530156XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureşti, dar precizat la explicații numele şi prenumele
cercetătorului postdoctorand şi perioada deplasării, însoțite după caz de:
‐ biletul de avion (chiar dacă este electronic) şi tichetele de
îmbarcare;
‐ biletul de tren (atenție! Solicitați factura pentru biletul emis de
SNCFR);
‐ biletul de autocar.
În cazul transportului cu autoturismul personal:
•

bonurile fiscale pentru alimentarea cu carburant (data
bonurilor fiscale trebuie să fie cuprinsă în perioada deplasării,
iar alimentarea să se fi efectuat de la stații de pe traseul
urmat);

•

itinerarul cu detalierea numărului de kilometri parcurşi;

•

calculul consumului de carburant (7,5 litri/100 km).

Pentru decontarea cheltuielilor de cazare cercetătorii postdoctoranzi vor
depune următoarele documente justificative, după caz:
Factura fiscală şi chitanța emise pe numele Academiei Române, cod fiscal
4192472, cont bancar RO48TREZ70023530156XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureşti, dar precizat la explicații numele şi prenumele
cercetătorului postdoctorand, număr nopți şi perioada şederii;
Contractul de închiriere (vizat de autoritatea locală) şi un document din
care rezultă transferul bancar al contravalorii chiriei.
Prezenta procedură a fost elaborată de echipa de management a proiectului
şi poate fi completată în funcție de necesitățile reale ce decurg din
implementarea proiectului.
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Anexe care fac parte integrantă din prezenta procedură sunt:

Elaborat:

•

Propunere de desfăşurare a stagiului

•

Cerere pentru aprobarea efectuării stagiului de cercetare şi
documentare în state membre ale Uniunii Europene

•

Decont de cheltuieli pentru deplasări externe

Manager parteneri externi,
Responsabil financiar,

Avizat:

Aprobat:

Consilier juridic,

Manager proiect,
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ANEXA 1

la Procedura de desfăşurare a stagiilor de
cercetare/documentare la parteneri
transnaţionali

Numele şi prenumele
cercetătorului
Numele şi prenumele
expertului coordonator
Tema de cercetare
Propunere de desfăşurare a stagiului
Perioada I
Țara şi oraşul
Parteneri (cu date de contact instituție)
Perioada II
Țara şi oraşul
Parteneri (cu date de contact instituție)
Perioada III
Țara şi oraşul
Parteneri (cu date de contact instituție)
Stadiul pregătirii
stagiului
Comentarii
privind pregătirea
stagiului
Semnătură cercetător,
Semnătură expert coordonator
Dată depunere la Secretariatul Şcolii
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De acord,

Anexa 2

APROBAT,
MANAGER PROIECT

CERERE
pentru aprobarea efectuării stagiului
de cercetare şi documentare în state membre ale
Uniunii Europene

Subsemnatul(a) ......................................................, în calitate de cercetător
postdoctorand în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758, cu contract de
cercetare postdoctorală încheiat pe o durată de 24 luni, vă rog să‐mi
aprobați efectuarea stagiului de cercetare şi documentare în localitatea
............................................................, din țara ................................................., în
perioada......................................................................., la universitatea/instituția
primitoare ...........................................................................
Precizez că stagiul de cercetare şi documentare este prevăzut în
Planul individual de cercetare.
Modalitatea de transport: avion
tren
autocar
autoturism personal

43

Deviz estimativ:
• Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate din
contractul POSDRU/89/1.5/S/59758 şi vor fi decontate, pe baza
de documente justificative, în limita sumei de 840 lei;
• Cheltuielile de cazare în străinătate vor fi suportate din
contractul POSDRU/89/1.5/S/59758 şi vor fi decontate, pe baza
de documente justificative, în limita sumei de 9.450 lei pentru
perioada de stagiu de 3 luni.
Pe perioada stagiului în străinătate cuantumul bursei este de 6.300 lei/lună
(bursa postdoctorală în valoare de 4.200 lei/lună şi suplimentul de 2.100
lei/lună).
Menționez că până în prezent am beneficiat de sprijin financiar pentru
mobilitate internațională după cum urmează:
• Cheltuieli de transport internațional în sumă de .................. lei;
• Cheltuieli de cazare în străinătate în sumă de .................... lei;
• Bursă postdoctorală (inclusiv supliment) în sumă de ............
lei.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
a) Planul de cercetare în care se detaliază obiectivele, activitățile
planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilității,
avizat de coordonatorul ştiințific;
b) Scrisoarea de acceptare/invitație din partea instituției gazdă.
Data ........................,
Semnătura solicitantului,
Coordonator ştiințific, ..............................................
Manager parteneri externi,
Control Financiar Preventiv Propriu,
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Anexa 3

La cererea pentru aprobarea efectuării stagiului
de cercetare şi documentare în state membre ale
Uniunii Europene
DECONT
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1 euro = 4,2 lei
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5.2. COMPLETARE LA PROCEDURA NR. 7
privind efectuarea şi raportarea stagiului de cercetare şi
documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de
cercetare/universități 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 conținut:
Cercetătorii postdoctoranzi înregistrați în grupul țintă al proiectului
„Valorificarea identităților culturale în procesele globale” – POSDRU/
89/1.5/S/59758 au obligația de a efectua un stagiu de cercetare şi docu‐
mentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universități
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 conținut:
(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);
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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,

Responsabil financiar,
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Avizat:

Consilier juridic,

Aprobat:

Manager proiect,

6. PARTENERI RECOMANDAŢI PENTRU STAGII DE
CERCETARE ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE
- pentru domeniile filologie-literatură, filologielingvistică, etnografie şi folclor, sociologia
culturii, ştiinţa informaţiei şi teme specifice -

Nr.
crt.
1.

Țara
Anglia ‐
Liverpool

2.

Anglia ‐
Oxford

3.

Anglia ‐
Cambridge

4.

Anglia ‐
Manchester,
Londra,
Oxford,
Cambridge

Instituția

Domeniul

Tema

Department of
Electrical Engineering
and Electronics
University of Oxford,
School of Economics

Ştiința
informației

Integrarea identității
culturale în rețelele
sociale
Prelucrarea
inteligentă a
informațiilor
multidisciplinare
pentru prognoze
adaptive în
contextul
globalizării
Particularități
sintactice ale limbii
române în context
romanic. Supinul.

Universitatea din
Cambridge,
Facultatea de Limbi
Moderne şi
Medievale
University of
Manchester, British
Library, Cambridge
University

Ştiința
informației

Filologie,
lingvistică

Filologie,
lingvistică

Gerunziul în poziție
de modificator în
limba română, o
categorie mixtă în
cadrul temei
generale de
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Nr.
crt.

Țara

5.

Anglia ‐
Manchester,
Oxford,
Cambridge

6.

Anglia ‐
Manchester,
Oxford,
Londra

7.

Instituția

Domeniul

University of
Manchester, British
Library, Universitatea
din Oxford,
Universitatea din
Cambridge
Şcoala de Artă, Istorie
şi Cultură, British
Library, Faculty of
Medieval and
Modern Languages,
University of Oxford

Filologie,
lingvistică

Anglia ‐
Oxford

University of Oxford
Research Center for
Romance Linguistics

Filologie,
lingvistică

8.

Bulgaria ‐
Sofia

Filologie,
literatură

9.

Bulgaria ‐
Sofia

Universitatea din
Sofia, Facultatea de
Istorie, Catedra de
Bizantinologie şi
Balcanistică
Institutul de
lingvistică
computațională al
Institutului pentru
limba bulgară
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Filologie,
literatură

Filologie,
lingvistică

Tema
cercetare: Parti‐
cularități sintactice
ale limbii române
din perspective
tipologoică.
Gerunziul.
Influențe cultural‐
lingvistice asupra
evoluției recente a
limbii române în
context European şi
mondial.
Reflexe ale medieva‐
lității europene în cul‐
tura română veche:
Varlaam şi Ioasaf în
cea mai veche
versiune a traducerii
lui Udrişte Năsturel
Adverbul românesc.
Intre continuitate
latină, specific bal‐
canic şi evoluție
internă
Reflexe bizantine în
cultura central şi est‐
europeană

Rețea semantico‐
derivațională pentru
limba română.

Nr.
crt.
10.

Țara

Instituția

Domeniul

Cehia ‐
Praga

Univerzita Karlova v
Praze, Filozofick
fakulta, Katedra
jihoslovanskych a
balkannistickych
studii.

Filologie,
literatură

11.

Finlanda ‐
Turku

University of Turcu,
Departament of
Management,
Information System
Sciences

Ştiința
informației

12.

Franța ‐ Aix‐
en‐Provence

Institut d΄ethnologie
méditerranéenne,
européenne et
comparative
(IDEMEC)

Etnografie
şi folclor

13.

Franta ‐ Paris

Fondation Antoine
de Saint‐Exupery
pour la Jeunesse

Filologie,
literatură

14.

Franța ‐ Paris

Université de Caen

Filologie,
literatură

15.

Franța ‐ Paris

Université Sorbonne
Nouvelle, Paris 3

Filologie,
literatură

Tema
Prezențe culturale
româneşti în spațiul
rus: Nicolae Spătaru
Milescu şi Antioh
Cantemir.
Corespondență
particulară şi
diplomatică
Prelucrarea
inteligentă a
informațiilor
multidisciplinare
pentru prognoze
adaptive în
contextul
globalizării
Structuri mentaliere
carpatice. Narațiuni,
ritualuri,
ceremonialuri,
habitat la
comunitățile locale
Modernitate şi
reacții antimoderne
în cultura română
Identitatea
comparatismului
românesc între
specific local şi
deschideri
occidentale
O lume într‐un text:
Predosloviile în
literatura română

51

Nr.
crt.

Țara

Instituția

Domeniul

Tema
veche

16.

Franța ‐ Paris

17.

Franța ‐ Paris

18.

Franța ‐ Paris

Fondation Antoine de
Saint‐Exupery pour
la Jeunesse

Filologie,
literatură

19.

Franța ‐ Paris

Fondation Antoine de
Saint‐Exupery pour la
Jeunesse.

Filologie,
literatură

20.

Franța ‐ Paris

Laboratoire de
Linguistique Formell,
CNRS

Filologie,
lingvistică

21.

Franța ‐ Paris

Filologie,
literatură

22.

Franța ‐ Paris

Ecole des Hautes
Etudes en Sciences
Sociales, Centre
d΄Etudes byzantines
Neo‐Helleniques et
Sud‐Est Europeennes
Foundation Antoine
de Saint‐ Exupery
pour la Jeunesse
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Arhivele liceului
Henry IV, Arhivele
Naționale şi Arhivele
UNESCO
La Fondation Antoine
de Saint‐Exupery
pour la Jeunesse

Filologie,
literatură

Ion Pillat – European
în țara sa, român în
Europa

Filologie,
literatură

Literatura română în
Franța. Configurări
critice în context
european
Scriitorul postbelic şi
teroarea istoriei.
Dileme şi
(re)construcții
identitare în
povestirile vieții
Generația ΄60:
modernizarea.
Discursul artistic şi
critic.
Originea artgicolului
posesiv‐genitiv şi
evoluția sistemului
demonstrativ în
română
Mistificatorul şi
avatarurile sale.
Contribuția
literaturii române
vechi la definirea
unui mit universal
Identitatate culturală
şi integrare
europeană.

Filologie,
literatură

Nr.
crt.

Țara

Instituția

Universitatea Paris
Descartes, Centre
d΄Etude et le
Quotidien, UFR de
Sciences Sociales
L΄Institut National
des Langues et
Civilisations
Orientales,
Department Europe
Centrale et
Orientale&SeDyl
FRE3326 CNRS
Delegația României
pe lângă UNESCO

Domeniul

23.

Franța ‐ Paris

24.

Franța ‐ Paris

25.

Franța ‐ Paris

26.

Franța ‐ Paris

Fundația Antoine de
Saint‐Exupery pour la
Jeunesse

Filologie,
literatură

27.

Franța ‐ Paris

L΄université Paris 3
Sorbonne Nouvelle

Filologie,
lingvistică

Filologie,
literatură

Filologie,
lingvistică

Etnografie
şi folclor

Tema
Perspective critice
asupra discursului
identitar românesc
în perioada
postdecembristă
Europenism şi
dileme identitare în
România interbelică:
cazul grupării
Criterion
Particularități
sintactice ale
României în context
romanic. Infinitivul

Patrimoniul
intangibil românesc
(tradiții, folclor) în
contextul
globalizării (aspecte
legislative)
E. Lovinescu şi
modele româneşti şi
europene ale criticii
literare interbelice
Limba română
actuală din Basa‐
rabia (cu raportare la
stilul jurnalistic).
Particularități
morfo‐sintactice şi
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Nr.
crt.

Țara

Instituția

28.

Franța ‐ Paris

Fondation Antoine de
Saint‐Exupery pour
la Jeunesse

Filologie,
literatură

29.

Franța ‐Paris

Filologie,
literatură

30.

Franța ‐Paris

Institut National des
Langues et
Civilisations
Orientales
Centre de Recherches
sur les Arts et le
Langage

31.

Germania ‐
Heidelberg

32.

Germania ‐
Marburg,
Frankfurt

33.

Grecia ‐
Salonic,
Florina

34.

Italia ‐
Bolzano
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Universitatea
Heidelberg,
Seminarul de
Romanistică
Phillipps Universtät
Marburg,
Forschungszentrum
Deutscher Sprachatlas
Universitatea din
Macedonia de Vest şi
Universitatea
Tessaloniki, Facultatea
de Filosofie, Şcoala de
Filosofie
Institut für
Muzikerzehung in
Deutscher und

Domeniul

Filologie,
literatură

Filologie,
literatură

Tema
lexico‐semantice
Revizuire şi
revizionism în
literatura
postcomunistă
Ion Vinea: un
scriitor între lumi şi
istorii
Teoria genurilor,
tradiția categorică şi
conceptul de
evoluție în critica şi
istoria literară
românească din
prima jumătate a
secolului al XX‐lea
Titu Maiorescu şi
descoperirea
Europei

Filologie,
lingvistică

Identitatea
românească în
context balcanic

Filologie,
lingvistică

Identitatea
românească în
context balcanic

Etnografie
şi folclor

Situația actuală a
folclorului muzical
în comunitățile

Nr.
crt.

Țara

Instituția

Domeniul

Ladinischer Sprache

35.

Italia ‐
Calabria

Universitatea din
Calabria, Cosenza

Filologie,
literatură

36.

Italia ‐
Cosenza

Università della
Calabria

Filologie,
literatură

37.

Italia ‐
Padova

Facultatea de Litere şi
Filosofie,
Universitatea de
Studii din Padova

Filologie,
lingvistică

38.

Italia ‐
Torino

Filologie,
literatură

39.

Italia ‐
Torino

Universita degli Studi
di Torino, Istituto
dell΄Atlante
Linguistico italiano
Universita degli Studi
de Torino, Centro
Studi Arti della
Modernita

40.

Italia ‐
Torino

Universita degli Studi
di Torino, Istituto
dell΄Atlante

Filologie,
literatură

Filologie,
literatură

Tema
româneşti din zona
arcului intracarpatic
‐ valoare identitară a
spiritualității
româneşti, în
contextul multietnic
şi multicultural
european
contemporan
Poetici ale
romanului european
în critica românească
postbelică
E. Lovinescu şi
modele româneşti şi
europene ale criticii
literare interbelice
Lexicul moştenit –
sursă de îmbogățire
internă şi mixtă a
vocabularului
românesc
Mihai Ralea ‐ critic
umanist. Spiritul
național în menta‐
litatea europeană
Revoluția codurilor.
Identitate şi spirit
European în
literatura română a
sec. XX.
Terminologia
juridico‐
administrativă în
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Nr.
crt.

Țara

Instituția

Domeniul

Linguistica Italiano

41.

Italia ‐
Torino

42.

Italia ‐
Trento

43.

Italia, Torino

44.

Olanda ‐
Amsterdam
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Università degli Studi
de Torino, Centro di
Studi Arti della
Modernita, Facoltà di
Lingue e letterature
Straniere, Catedra di
Lingua e Letteratura
Romena
Grupul de tehnologie
pentru limbajul uman
Fundația Bruno
Kessler
Universita degli Studi
di Torino, Istituto
dell΄Atlante
Linguistico Italiano
Universitatea din
Amsterdam,
Facultatea de Ştiințe
Umaniste,
Departamentul de
Studii Olandeze

Filologie,
literatură

Filologie,
lingvistică

Filologie,
lingvistică

Filologie,
lingvistică

Tema
documente din
epoca veche (1601‐
1780). Reflexe ale
terminologiei
juridico‐administra
tive în documente
oficiale
Moşternirea
intelectuală a criticii
literare româneşti
(1960 – 1989), ca
expresie identinară
într‐un tablou global
al culturilor
cognitive
Rețea semantico‐
derivațională pentru
limba română.
Verba dicendi, de la
latină la limbile
romanice: probleme
semantice
Gerunziul în poziție
de modificator în
limba română, o cate‐
gorie mixtă în cadrul
temei generale de
cercetare: Parti‐
cularități sintactice ale
limbii române din
perspective
tipologoică.
Gerunziul.

Nr.
crt.
45.

Țara

Instituția

Domeniul

Polonia ‐
Cracovia

Universitatea
Jagellona, Muzeul
Czartoryski

Filologie,
literatură

46.

Spania ‐
Barcelona

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Filologie,
literatură

47.

Spania ‐
Santiago de
Compostela

Facultade de Filoloxia

Filologie,
literatură

48.

Ungaria ‐
Szeged

Institutul Pedagocic al
Universității din
Szeged

Etnografie
şi folclor

Tema
Prezențe culturale
româneşti în spațiul
rus: Nicolae Spătaru
Milescu şi Antioh
Cantemir. Corespon‐
dență particulară şi
diplomatică
Coordonate ale
identității naționale
în publicistica lui
Mihai Eminescu.
Context românesc şi
context European.
Teorii, metode şi
strategii de lectură
în critica şi istorio‐
grafia literară româ‐
nească de la T.
Maiorescu şi E.
Lovinescu
Asumarea identității
culturale în comu‐‐
nitățile româneşti
din Maramureşul
ucrainian
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