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Investeşte în  oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial 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: ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” 

Beneficiar: ACADEMIA ROMÂNĂ 
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926 

 

A N U N Ţ 

PRIVIND SELECŢIA GRUPULUI ȚINTĂ - 
PENTRU STUDII DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE 

 
în cadrul proiectului strategic 

,,Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ” 
 

ACADEMIA ROMÂNĂ – în calitate de beneficiar al Proiectului POSDRU ID 137926, 

organizează concurs pentru selecția grupului țintă în vederea acordării de burse 

doctorale şi postoctorale, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În cadrul proiectului vor fi acordate 100 de burse pentru cercetare doctorală şi 40 de 

burse pentru cercetare postdoctorală. 

Condițiile de înscriere, criteriile de eligibilitate şi documentele necesare pentru selecţia 

candidaţilor din grupul țintă sunt prevăzute în Regulamentul de selecție a grupului țintă, 

afișat pe pagina de web a Academiei Române www.acad.ro  

 

Termenul limită pentru depunerea documentelor pentru concurs este 15 mai 2014, după 

cum urmează: 

 

 depunerea/transmiterea dosarului de concurs la sediul Academiei Române din 

Bucureşti, Calea Victoriei nr.125, sector 1, biroul nr. 35, parter, între orele 8°° – 16°°, sau 

 on-line, prin transmiterea dosarului de concurs, în format PDF, la adresa de e-mail 

roxana.fratila1988@gmail.com  

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/2129755 sau la adresele de e-mail 

veronica.acad@gmail.com;  roxana.fratila1988@gmail.com  
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