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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 
 
 
 

Seminarul 
EGALITATE DE ŞANSE  

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CULTURA EUROPEANĂ 
Bucureşti, 14-15 decembrie 2012 

Academia Română 
 

Potrivit calendarului manifestărilor ştiinţifice incluse în agenda Şcolii postdoctorale „Valorificarea 
identităţilor culturale în procesele globale”, cea de a treia sesiune ştiinţifică având ca temă generală 
Dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse în cultura europeană se va desfăşura în zilele de 14 şi 15 
decembrie a.c. la Academia Română (sesiunea în plen) şi la sediile partenerilor, respectiv Universitatea din 
Craiova si Universitatea Politehnica Bucureşti (pe ateliere tematice). 

1. În cadrul acestei reuniuni se are în vedere evaluarea preliminară (înaintea susţinerii finale) a 
rezultatelor cercetărilor postdoctorale, cu prioritate cele elaborate de cercetătorii cuprinşi în prima etapă de 
admitere în grupul ţintă. 

Pentru organizarea reuniunii, vă propunem următoarele: 

a. Pentru reuniunea în plen (dimineaţa zilei de 14 decembrie, orele 10.00-14.00), în Aula 
Academiei Române, Cal. Victoriei, nr. 125, Bucureşti: este necesară desemnarea de către 
coordonatorii de temă de cercetare a cercetătorilor care vor susţine prelegeri. Ţinând seama de 
structura grupului ţintă, avem în vedere: 3-5 cercetători din aria filologie-literatură, 3 cercetători din 
sfera ştiinţe istorice şi arheologie, 3 cercetători din sfera antropologie, etnografie şi folclor, 2 
cercetători din domeniul arte, arhitectură şi audiovizual, 2 cercetători din specializarea filologie, 
teologie, psihologie, pedagogie. Selecţia va fi realizată de Consiliul ştiinţific, la propunerea 
coordonatorilor de teme de cercetare, până la data de 2 decembrie a.c. 

b. Pentru prezentările pe ateliere (în după amiaza zilei de 14 decembrie şi dimineaţa zilei de 15 
decembrie) în spaţii ce vor fi convenite împreună cu managementul Şcolii toţi ceilalţi cercetători 
care compun grupul ţintă. Pot fi motivate numai absenţele celor care se află în mobilitate în 
străinătate la data sesiunii. 

În vederea definitivării programului reuniunii, vă rugăm să confirmaţi, de asemenea, până la data 
de 2 decembrie, gruparea pe ateliere şi locurile de desfăşurare propuse. În principiu, titlul intervenţiilor – fie 
în plen, fie pe ateliere – este titlul proiectului de cercetare asumat. 

2. Cu prilejul reuniunii vor fi convenite de comun acord forma de prezentare finală a rapoartelor 
de cercetare în vederea evaluării pentru publicare, precum şi calendarul evaluării, ţinând cont că 
programele postdoctorale pentru prima serie de cercetare postdoctorală se încheie la data de 31 ianuarie 
2013. 
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Prezenţa cercetătorilor postdoctorali din a doua serie ce alcătuieşte grupul ţintă este, de asemenea, 
obligatorie. 

Vă rugăm să confirmaţi primirea mesajului şi să acordaţi o atenţie deosebită acestei activităţi, de 
care depinde încheierea activităţilor în condiţii corespunzătoare cerinţelor contractului de cercetare 
postdoctorală. 

Vă mai informăm că cea de a cincea conferinţă a fost reprogramată la o dată pe care o vom anunţa 
ulterior. 
 

 
Preşedintele Consiliului Ştiinţific,    Managerul Proiectului, 

                   Acad. Eugen Simion    Prof. Dr. Dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc 
 


