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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea
programului de studii şi cercetare postdoctorale”
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104
Beneficiar: Academia Română

Calendar Tematică
În ultimii ani s-au făcut puţine investiţii într-adevăr majore în domeniul educaţiei publice şi
academice. Şi mai puţine au fost bazate pe un parteneriat între instituţii publice
reprezentative şi ONG-uri sau fundaţii. Cu ajutorul fondurilor sociale structurale UE pentru
sprijinirea şi dezvoltatea învăţământului superior, Academia Română a reactivat o serie de
proiecte pentru a umple aceste goluri. Construită în jurul proiectului EU-POS-DRU, ID 61104,
Ştiinţele socio-umane în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea
programului de studii post-doctorale şi de cer-cetare, finanţat de UE şi de Guvernul României,
iniţiativa, grupată în jurul sintagmei Civilizaţie-Societate-Patrimoniu şi Moştenire CulturalăGlobalitate, intenţionează să creeze o platformă socială şi academică de educaţie deschisă
concen-trată pe conservarea tradiţiilor şi pe creativitatea modernă. În parteneriat instituţional
cu Academia Austriacă de Ştiinţe (Viena), École des Hautes Études en Sciences Sociales
(Paris), Institutul Federal pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Europa de Est (Oldenburg),
Deutsche Denkmalakademie (Frankfurt am Main-Romrod-Görlitz), Universitatea Babeş-Boyai
(Cluj-Napoca), Colegiul Noua Europă (Bucureşti) şi Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale (Cluj-Napoca), şi în parteneriat public cu Trustul Mihai Eminescu (LondraSighişoara-Viscri), Freedom House (Washington-Bucureşti) şi Patrimonium Transsylvanicum
(Cluj-Napoca), demersul promovează dezvoltarea instituţiona-lă a studiilor avansate în
domeniul ştiinţelor umane, ştiinţelor sociale şi a moştenirii culturale, sub patronajul Academiei
Române şi supervizarea activă a câtorva dintre cei mai distinşi specialişti români şi europeni
din domeniul academic şi universitar, precum Ionel Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico,
Gilles Veinstein, Konrad Gündisch, Alexandru Vulpe, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei
Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop sau
Marius Porumb.
Over the last years few real major investments in the field of academic and public edu-cation
have been made. Even fewer were based on a partnership between representative public
institutions and NGOs or foundations. With support of structural EU social funds for the
support and development of graduate education, the Romanian Academy has en-gaged a
series of projects to bridge these gaps. Built around the EU-POS-DRU project, ID 61104, The
Social-Huma-nistic Sciences in the Context of the Globalized Evolution: the Deve-lopment and the
Implementation of the Post-Doctoral Stu-dies and Research Program, financed by the EU and the

Romanian Government, this initiative, conceived around the key words Civilization – Society –
Cultural Heritage – Globality, aims at creating an advanced and open educational so-cial and
academic platform focused on the preservation of traditions and on modern creativity. In
institutional part-nership with the Austrian Academy of Sci-ences (Vienna), the École des
Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), the Federal Institute for the Culture and History
of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), the Deutsche Denk-malakademie (Frankfurt
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am Main-Romrod-Görlitz), the Babeş-Boyai University (Cluj-Napoca), New Europe College
(Bucharest) and the Institute for National Minorities (Cluj-Napoca), and in public partnership
with the Mihai Eminescu Trust (Lon-don-Sighişoara-Viscri), Freedom House (WashingtonBucharest) and Patrimonium Transsylvanicum (Cluj-Napoca), the project supports the
institutional development of advanced studies in the fields of Humanities, Social Sci-ences and
Cultural Heritage, under the patronage of the Romanian Academy and the active supervi-sion of
some of the most distinguished Romanian and European figures in these fields such as: Ionel
Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico, Gilles Veinstein, Konrad Gündisch, Alexandru Vulpe,
Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István
Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop or Marius Porumb.

Prevederi cadru
1. Sunt eligibile acele persoane care şi-au susţinut doctoratul după data de 1 ianuarie 1999.
Persoanele care şi-au susţinut teza, dar al căror titlu de doctor nu a fost confirmat prin
ordin de ministru până la data încheierii înscrieri-lor pentru competiţia de burse, nu sunt
eligibile. Candidatele/ candidaţii care şi-au susţinut tezele în afara Româ-niei trebuie să
facă dovada, prin diplomă, a acceptării şi validării tezei.
2. Competiţiile pentru burse au loc după un calendar convenit în comun, indiferent de te-matică
şi de instituţia coordo-natoare a temei. În cazul unor teme înrudite, faza finală a procesului
de selecţie (interviul) poate avea loc în comun.
3. Fiecare candidată/ candidat trebuie să îndeplinească următoarele criterii eliminatorii:
3.1. Stăpânirea a două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană) dintre
care cel puţin una va fi probată în cursul interviului.
3.2. Candidata/ candidatul trebuie să fie autorul a cel puţin 1 articol într-o revistă
prestigioasă de specialitate.
4. O candidată/ un candidat nu-şi poate depune dosarul de candidatură decât la o singură
instituţie coordonatoare de tematică.
5. Pentru a evita dubla finanţare, cercetătorii angajaţi cu normă întreagă sau parţială în
structuri de cercetare din ca-drul Academiei Române sau patronate de aceasta pot
candida doar dacă tema proiectului lor de cercetare diferă de cea a lucrării de plan în care
sunt angajaţi, în conformitate cu fişa postului pe care au fost încadraţi.
6. Evaluarea candidaturilor se face după următorul model:
6.1. Evaluarea candidatului de către instituţia coordonatoare a tematicii, în care dosarul de
activitate ştiinţifică are o pondere de 30% din totalul punctajului, iar proiectul propriu-zis are
o pondere de 70% din totalul punctajului.
6.2. Dosarele candidaţilor care întrunesc punctajul minim, stabilit de către instituţia
coordonatoare a tematicii sunt trimise la evaluatori de specialitate din străinătate, care
asigură analiza şi evaluarea externă a proiectului.
6.3. Candidaţii selectaţi sunt invitaţi la un interviu final. În decurs de maximum 5 zile de la
data interviului, candi-daţilor li se comunică rezultatul pentru candidatura proprie, în scris.
Candidaţii acceptaţi devin în cadrul proiectului cercetători-asociaţi activi ai Academiei
Române şi ai instituţiilor partenere, începând cu 1 octombrie 2010, 1 ianu-arie 2011 sau 1
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martie 2011, în funcţie de calendarul şi strategia ştiinţifică a instituţiei coordonatoare de
tematică.
7. Fiecare instituţie coordonatoare de temă poate dezvolta şi adapta, printr-un set special de
cerinţe, prevederile acestui regulament general la specificul instituţiei şi ale particularităţilor
temei coordonate. Acest set special de cerinţe deta-liază evaluarea dosarului candidatului
şi analiza interviului final.
Calendarul competiţiei
1-10 iulie 2010. Dosarele de candidatură se depun în format electronic, atât pe adresa electronică a proiectului, cât şi pe cea a instituţiei coordonatoare a tematicii alese de către candidată/ candidat, şi în variantă tipărită în dublu exem-plar pe adresa poştală a instituţiei
coordonatoare a tematicii alese de către candidată/ candidat.
11 iulie-1 august 2010. Dosarele de candidatură sunt evaluate de către membrii interni ai
comisiei pe tematica aleasă de către candidat/ candidată.
2-30 august 2010. Verificarea şi avizarea dosarelor de către evaluatori externi de specialitate
din străinătate. Dosarele sunt apoi verificate şi avizate de către coordonatorul pentru cercetare
şi de către coordonatorul pentru formare al proiec-tului, care monitorizează întregul proces de
evaluare. Rezultatele preliminare vor fi afişate pe data de 31 august 2010.
1-8 septembrie 2010. Depunerea (în termen de 3 zile) a contestaţiilor şi soluţionarea (în
termen de 4 zile) a acestora.
Pe 9 septembrie 2010, rezultatele finale ale evaluării dosarelor sunt anunţate, candidaţii
admişi fiind oficial invitaţi la interviu, ocazie cu care le va fi co-municat şi data exactă şi locul de
desfăşurare al acestuia. Candidaţii respinşi în această fază nu mai pot concura pentru un al
doilea concurs,
17-20 septembrie 2010. Interviul la sediul instituţiei coordonatoare de temă. Rezultatele
finale vor fi afişate în termen de maximum 5 zile de la data interviului.
Candidaţii acceptaţi devin în cadrul proiectului cercetători-asociaţi activi ai Academiei Române, începând cu 1 octom-brie 2010.
Durata burselor şi evaluarea bursierilor
1. În funcţie de complexitatea proiectului de cercetare, comisiile decid dacă proiectul ne-cesită
o bursă de 12 luni (dintre care 3 luni de stagiu de cercetare în una dintre ţările membre ale
Uniunii Europene) sau de 18 luni (dintre care care 4 luni de stagiu de cercetare în una dintre
ţările membre ale Uniunii Europene). Bursele de 24 luni (dintre care 6 luni de stagiu de
cercetare în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene) se acordă doar acelor
candidate/ candidaţi care au avut anterior rezultate excepţionale în cercetare (stagii de
cercetare la instituţii prestigioase, burse majore de cercetare, materiale în pu-blicaţii de
referinţă sau premii relevante în domeniu).
2. Cuantumul lunar al bursei este de 4.000 RON neimpozabili, la care se adaugă echivalentul în RON a până la 500 Euro lunar pentru stagiul de cercetare în una dintre ţările
membre ale Uniunii Europene.
3. Bursierii prezintă rapoarte trimestriale de activitate şi sunt supuşi unor evaluări semes-triale
de către instituţia coor-donatoare de tematică. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin
contractul de bursă duce la retragerea bursei şi la re-turnarea banilor primiţi până la acel
moment.
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Dosarul de concurs
1. Dosarul de concurs se trimite atât în format tipărit (două exemplare, cu excepţia lucrărilor
relevante care se trimit într-un singur exemplar), cât şi în format electronic.
2. Dosarul de concurs este format din următoarele piese (ordinea pieselor respectă ordinea
lor din formularul pentru dosarul de concurs):
2.1. CV Format Euro Pass cu fotografie, semnat pe fiecare pagină.
2.2. Lista detaliată de publicaţii şi activităţii (lista se semnează şi se datează olograf de
către candidat).
2.3. Lista limbilor de specialitate (în funcţie de tematica aleasă) stăpânite de către
candidată/ candidat, cu precizarea gradului de cunoaştere al acestora. Lista se semnează
şi se datează olograf de către candidat.
2.4. Proiectul de cercetare (semnat şi datat olograf de către candidat) în română şi într-o
limbă de circulaţie.
2.5. Declaraţie pe proprie răspundere că proiectul de cercetare nu a mai fost finanţat din
altă sursă sau nu este finan-ţat în paralel.
2.6. Copii legalizate după diplomele de licenţă, de masterat (pentru candidaţii înscrişi la
doctorat după 1999), de doctorat (sau după ordinul de ministru).
2.7. Copii după premii, distincţii, adeverinţe şi alte materiale considerate relevante de
către solicitantă/ solicitant şi invocate de către ea/ el în cadrul aplicaţiei.
2.8. Candidaţii pot depune la dosar act/ adeverinţă/ certificat sau atestat de limbă (cu
validitate internaţională) sau diplomă de licenţă cu specializare în limba respectivă,
emis(ă) de către o instituţie recunoscută.
2.9. Adeverinţă/ adeverinţe pentru minimum 1 lună de stagiu de cercetare în străinătate
efectuată (dacă este cazul).
2.10. 2 recomandări din partea unor specialişti consacraţi din domeniu.
2.11. 1 lucrare relevantă aleasă de către candidat. Numărul acestor lucrări poate creşte până la 5, în conformitate cu ce-rinţele instituţiei coordonatoare de tematică (orientativ:
lucrarea de doctorat, în original sau în versiunea publicată, plus două alte titluri/ lucrări, în
copie sau în original).
3. Lipsa unei piese relevante din dosar (de la punctele 1-6, 10-11) atrage după sine
eliminarea din concurs.
4. Clasamentul final al candidaţilor este cel stabilit în urma interviului. Punctajul dosarului de
concurs funcţionează ca factor de departajare între candidaţii care obţin acelaşi punctaj la
interviu.
5. Indiferent de punctajul obţinut în urma analizării şi evaluării dosarului de concurs şi de
numărul candidaţilor rămaşi în competiţie, candidata/ candidatul care nu întruneşte în
urma interviului punctajul minim, stabilit de către comisia de interviu, va fi declarat(ă)
respins(ă).

Notă

Formularul pentru dosarul de candidatură şi regulamentul competiţiei de burse sunt
disponibile pe site-ul proiectului şi pe site-urile instituţiilor organizatoare de tematici.
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