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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 
7 martie 2011 

 
 
 
Intrebare: Stagiul de 3 luni de zile in strainatate poate fi facut in state non-UE? 
Raspuns: Nu. 
 
 
Intrebare: Referitor la prima intrebare din setul de intrebari si raspunsuri afisate pe site in data de 4 

martie, as face urmatoarea observatie: Pentru o mai buna gestionare a proiectelor, poate ar 
fi mai indicat sa trimitem fisierele in format Word (.doc) si doar semnatura scanata si 
introdusa in documente ca si imagine (acolo unde aceasta este ceruta). Acest lucru ar avea 
macar 2 mari avantaje: 1. Continutul fisierului (textul) ar fi mult mai usor de gestionat, 
copiat, mutat in alta parte etc., si de asemenea  2. ar fi mult mai putine fisiere de 
gestionat/proiect, (de ex. Anexa 2, s-ar regasi intr-un singur fisier, fata de raspunsul de pe 
site, de a lista si scana fiecare pagina care ar duce la 12-14 fisiere imagine corespunzatoare 
Anexei 2), in conditiile in care s-a putea ca toata Anexa 2, sa se regasesca intr-un singur 
fisier .doc, care are doar semnatura inserata ca si imagine. 

Raspuns: Multumim pentru initiativa, puteti trimite si format Word. Anexa 2 se poate regasi intr-un 
singur fisier .pdf la scanare, daca la salvare bifati optiunea „save as multi-page image file”. 

 
 
Intrebare: Ma adresez dumneavoastra in legatura cu formularul Europass. As dori sa stiu daca 

organizatorii concursului de burse postdoctorale pun la dispozitia candidatilor o adresa de la 
care se poate descarca formularul Europass. In caz afirmativ, care este aceasta adresa? 

Raspuns: Cautare pe Google 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass
+CV.csp?loc=ro_RO  

 
 
Intrebare: Contravine regulamentului depunerea a trei recomandari? 
Raspuns: DA. Se respecta art. 11, punctul 2, lit. e) din Regulament. 
 
 
Intrebare: Articolul 5, punctul (c) al regulamentului se refera la acordarea de sprijin financiar pentru 

participarea la conferinte, vizite de documentare, seminarii desfasurate in tara si in spatiul 
UE. Intrebarea este daca candidatul trebuie sa estimeze detaliat aceste costuri si la care 
dintre punctele anexei 2 ar trebui inclusa o astfel de estimare. 

Raspuns: Nu trebuie evaluat niciun cost de catre bursier. 
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Intrebare: De asemenea, in cazul in care candidatul isi propune sa concretizeze proiectul sub forma 

unei carti, exista posibilitatea de a primi sprijin financiar pentru publicarea acesteia in cadrul 
programului postdoctoral? 

Raspuns: Consiliul stiintific, in conformitate cu bugetul proiectului, evalueaza si propune o asemenea 
finantare a opusului final, in functie de valoarea si semnificatia stiintifica a acestuia. 

 
 

 
 


