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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
4 martie 2011
Intrebare: Formularele se pot completa si depune in format electronic (Word), sau trebuie
completate, scanate si trimise ca fisiere-imagine, pentru a putea contine si semnatura
candidatului?
Raspuns: Formularele trebuie completate, scanate si trimise ca fisiere-imagine, cu semnatura
candidatului.
Intrebare: Subpunctul 5.2 al anexei 2 (foarte important, deoarece aici trebuie descrisa relevanta
stiintifica a proiectului) nu este urmat de un camp in care sa se poata introduce text. Este o
scapare de tehnoredactare a formularului si se poate introduce de catre candidat un camp
sau este vorba despre altceva?
Raspuns: Se poate introduce camp.
Intrebare: Se poate interveni in formatarea campurilor (in sensul extinderii/reducerii marginilor
acestora)?
Raspuns: Da, in sensul extinderii.
Intrebare: La Art. 11. e) se cere O RECOMANDARE din partea unei personalitati stiintifice in domeniu,
iar la Art. 15. 4. la criteriile de evaluare se specifica RECOMANDARILE primite (15. puncte).
Care este numarul recomandarilor necesare.
Raspuns: Se respecta art. 11, punctul 2, lit. e) din Regulament.
Intrebare: Se solicita un model anume pentru declaratia pe proprie raspundere?
Raspuns: NU solicitam un model anume de declaratie pe propria raspundere.
Intrebare: La Anexa 3, care contine numarul lucrarilor, participarilor etc., in contextul in care se
precizeaza ca e necesara de fiecare data indicarea numarului acestora - unde sau trebuie
trecute si titlurile articolelor, cartilor, simpozioanelor etc.?
Raspuns: Va rugam respectati intocmai cerintele formularului.
Intrebare: Persoanele care se regasesc in ANEXA NR. 2 pot demara depunerea proiectelor online in
perioada 12-13 martie? Mai asteptam un flitru de selectie?
Raspuns: Candidatii cuprinsi in Anexa 2 pot depunde proiectele in orice moment in perioada 2-13
martie 2011 (Art. 8 din Regulament).
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Intrebare: Pentru evaluarea stiintifica se depun on line documentele solicitate la art.11 punctul (2)
a)
Propunere proiect de cercetare postdoctorală (anexa 2);
b)
Fişa sintetică a cercetătorului (anexa 3);
c)
CV Europass;
d)
Declaraţie pe propria răspundere asupra originalităţii şi paternităţii temei
propuse pentru cercetarea postdoctorală;
e)
O recomandare din partea unei personalităţi ştiinţifice în domeniu.
Cele de la puctul (1) nu se mai depun ?
a)
Cerere de înscriere/declaraţie de intenţie (anexa 1);
b)
Copia BI/CI;
c)
Copia diplomei de doctor şi a foii matricole (anexa diplomei);
d)
Copia diplomei de licenţă;
e)
Copia diplomei de bacalaureat.
Raspuns: Se depun numai documentele solicitate (art. 11 punctul (2). Cele depuse odata cu delcaratia
de intentie nu se mai trimit inca o data.
Intrebare: Documentele de aplicatie descarcate de pe site contin la fiecare pagina un header cu
institutiile implicate in proiect. Acest header trebuie pastrat la anexa 1 si anexa 2?
Raspuns: Header-ul nu se pastreaza la Anexa 2 decat pe prima pagina.
Intrebare: Ce inseamna REZUMATUL PROIECTULUI (maximum 2 pagini) DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ A
PROIECTULUI (maximum 2 pagini)? La numararea paginilor se considera textul efectiv sau
pagina integrala cu header?
Raspuns: 2 pagini inseamna 2 pagini, fara header.
Intrebare: Descrierea etapelor cercetarii se face pentru o perioada de 18 luni (15 luni in tara si 3 luni
stagiu de cercetare in strainatate) sau pentru 21 de luni (18 luni pregatire in tara si 3 luni
stagiu de cercetare in stainatate)?
Raspuns: Durata proiectului care va fi contractat este de 24 de luni, din care 21 de luni in tara si
obligatoriu 3 luni de stagiu in strainatate, intr-o tara a Uniunii Europene.

