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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 
 

 
 
 
Stimaţi colegi, 
 

Vă rog să primiţi cele mai alese aprecieri pentru buna colaborare pe care am avut-o cu 
Dumneavoastră în procesul de implementare a Proiectului „Valorificarea identităţilor culturale 
în procesele globale”, contractul POSDRU/89/1.5/S/59758. 

După cum bine cunoaşteţi, cei doi ani de activitate de cercetare postdoctorală s-au 
încheiat, iar în următoarele două luni ne vom afla în perioada de valorificare şi diseminare a 
rezultatelor obţinute. 

În vederea finalizării procedurilor de evaluare finală a Proiectului, vă adresăm 
rugămintea de a avea bunăvoinţa să redactaţi un microeseu (maximum 2 pagini) în 
care să vă exprimaţi aprecieri sau, de ce nu, critici la adresa programului ori a 
implementării sale, la modul în care aţi perceput Dumneavoastră curicula 
Proiectului (modulul cercetare individuală, programul de conferinţe interactive cu participare 
internaţională, mobilitatea externă în spaţiul european al cercetării) şi orice alte puncte de 
vedere personale asupra celor doi ani de colaborare. 

Sub propria Dumneavoastră semnătură, o selecţie din aceste microeseuri va fi 
publicată într-un caiet-ghid de bune practici pe care ni-l cere procedura Proiectului 
POSDRU şi care ar putea fi chiar o carte de vizită a şcolii „Valorificarea identităţilor 
culturale în procesele globale” la care am ostenit împreună mai bine de doi ani. 

 

Cu cele mai alese sentimente,  

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc 

 

 

 

 

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

 


