
 

 

         
         
 
     

 
  

 

 UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

SI PROTECTIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  OIPOSDRU ACADEMIA ROMÂNĂ  

  
       

 

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 Reuniunea în plen a grupului ţintă al proiectului (92 cercetători postdoctoranzi) cu întregul corp de experţi 

pe termen lung - coordonatori de cercetare postdoctorală şi membrii echipei de management a proiectului 
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 

 
Bucureşti, 15 aprilie 2011 

 
 
Vineri, 15 aprilie, în Aula Academiei Române a avut loc Reuniunea în plen a grupului ţintă al proiectului (92 cercetători 
postdoctoranzi) cu întregul corp de experţi pe termen lung - coordonatori de cercetare postdoctorală şi membrii 
echipei de management a proiectului Şcolii postdoctorale "VALORIFICAREA IDENTITĂŢILOR CULTURALE ÎN 
PROCESELE GLOBALE". 

 

Reuniunea a fost prezidată de către prof. dr. Valeriu Ioan-Franc, in calitate de manager de proiect şi acad. Eugen 
Simion, preşedinte al Consiliului Ştiinţific.  

La eveniment au luat parte experţii pe termen lung – coordonatorii de cercetare postdoctorală, membrii echipei de 
management a proiectului, cei 92 de cercetători postdoctoranzi.   

Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat următoarele teme: 

1. Cu privire la activităţile desfăşurate de cercetători în lunile februarie şi martie 2011; schimb de experienţă 
privind bunele practici de aplicat în perioada următoare. 

2. Schimb de opinii privind comunicarea în cadrul relaţiei coordonator - cercetător postdoctoral; informare cu 
privire la modalitatea de evaluare trimestrială a progresului în derularea cercetărilor efectuate de 
postdoctoranzi. 

3. Activităţi în pregătirea stagiilor de mobilitate în străinătate, proceduri, documente şi condiţii de decontare a 
finanţărilor acoperite de proiect. 

4. Sesiune de întrebări şi răspunsuri cu managementul proiectului. 

5. Reuniuni pe ateliere de lucru între coordonatorii de proiecte şi cercetători. 

La finalul Reuniunii, cercetătorii admişi în urma concursului de evaluare şi selecţie, sesiunea februarie-martie 2011, au 
primit câte un exemplar din contractul de cercetare. 
 
Pentru mai multe detalii vizând derularea acestui proiect, vă rugăm sa vizitaţi site-ul oficial al proiectului 
http://www.cultura.postdoc.acad.ro. 
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