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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 

 
 

RASPUNSURI LA INTREBARILE CANDIDATILOR 
10 martie 2011 

 
 
Intrebare: Stagiul de 3 luni poate fi scindat in doua sau este obligatoriu sa se desfasoare de-a lungul 

celor trei luni? 
Raspuns: Stagiul in strainatate poate fi realizat intr-o singura deplasare de 3 luni sau in maximum 3 

deplasari fractionate, de câte o luna calendaristica intreaga. Se deconteaza un singur drum 
dus-intors. 

 
 
Intrebare: In ce rubrica a Anexei 3 se va trece numarul studiilor publicate in volume colective, 

dictionare, tratate? Vad ca nu exista rubrica decat pentru articole in reviste stiintifice si 
volume (de autor)? 

Raspuns: In aceleasi rubrici. Se raporteaza si se iau in considerare numai lucrarile de unic autor sau 
lucrari colective din cadrul proiectului, pentru ca este obligatorie inserarea „lucrarea s-a 
realizat in cadrul proiectului finantat” (detalii obtineti la contractare, in cazul in care veti fi 
declarat admis. 

 
 
Intrebare: Daca mentionam numele anumitor autori in descrierea proiectului, automat trebuie sa 

includem si bibliografie? Daca da, intra in cele 2 pagini ale rezumatului si in cele 10 pagini 
de la 5.2.? 

Raspuns: Intrebarea este redundanta, orice citat se sustine prin bibliografie, potrivit metodicii 
cercetarii academice. Evident, in spatiul aferent in descrierea proiectului. 

 
 
Intrebare: La rubrica „numarul de citari in lucrarile altor autori” intra si recenziile care au fost facute 

de alti autori cartilor candidatului? 
Raspuns: Da. 
 
 
 
 

 
 


