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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 PRESĂ 

cu privire la  

A DOUA SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ CU TEMA 

 
DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EGALITATEA DE ŞANSE  

ÎN CULTURA EUROPEANĂ 
- experienţe şi provocări în cercetarea din domeniul ştiinţelor umane în spaţiul comunitar european - 

 
eveniment desfăşurat în cadrul proiectului „Valorificarea  identităţilor culturale în procesele globale” 

POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 
Bucureşti, 17 aprilie 2012 

 
 

În ziua de Vineri, 20.04.2012, între orele 16,00 şi 20,00, se va desfăşura, în Aula Academiei Române din Calea 

Victoriei nr.125, cea de a doua sesiune ştiinţifică consacrată dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse în 
cultura europeană. 

 
Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Valorificarea  identităţilor culturale în procesele globale”, proiect 
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758. 
 

După alocuţiunile de deschidere din partea Managementului Şcolii, vor prezenta intervenţii cercetătorii 

postdoctorali care au efectuat stagiile de mobilitate în ţări membre ale Uniunii Europene, alcătuindu-se, pe baza 

experienţelor acumulate, un spaţiu al dialogului şi al reliefării bunelor practici ale domeniului. 

 
Cu prilejul sesiunii, se va desfăşura şi un nou schimb de experienţă între cercetătorii postdoctoranzi cu privire la 

egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă a culturii europene, din perspectiva noilor cunoştinţe dobândite de 

către aceştia, ca urmare a mobilităţilor externe în spaţiul european şi a progresului înregistrat în realizarea 

temelor de cercetare individuale. 

 
Pentru mai multe detalii vizând derularea acestui proiect, vă rugăm sa vizitaţi site-ul oficial al proiectului 
http://www.cultura.postdoc.acad.ro. 
   

Alexandru Tănase - Responsabil Organizare Evenimente 
Şcoala postdoctorală - "VALORIFICAREA IDENTITĂŢILOR CULTURALE ÎN PROCESELE GLOBALE" 
alexandru.tanase@procultura.acad.ro 
www.cultura.postdoc.acad.ro  


