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Echipa de management are deosebita plăcere de a vă invita, vineri 4 iulie 2014, 
ora 10:00 la sediul Academiei Române din București, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, 
pentru a participa la conferinţa organizată cu ocazia lansării proiectului 
 
 

RUTE DE EXCELENŢĂ ACADEMICĂ  

ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POST-DOCTORALĂ – READ 

 

 

Contract de finanțare nr. POSDRU/159/1.5/S/137926. 
 

        Proiectul va fi implementat de către Academia Română, fiind cofinanţat din Fondul 
Social European prin 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”.  

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă proiectarea şi implementarea rutelor de 
excelenţă în cercetarea academică, doctorală şi post-doctorală, din perspectiva teoretică, 
metodologică şi instrumentală, care să sprijine doctoranzii şi cercetatorii să participe la 
realizarea programelor doctorale, respectiv la realizarea programelor de cercetare post-
doctorală şi să menţină cercetarea academică românească la nivelul standardelor europene. 

 Grupul ţintă al proiectului va fi constituit din:  

 100 doctoranzi în domeniul cercetării socio-economice şi umaniste;  

 40 cercetători post-doctorat în domeniul economic. 

Valoarea totală a proiectului este 11.261.859 lei, din care: 

 9.572.580 lei – valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din  
                    Fondul Social European; 

 1.689.279 lei – contribuția eligibilă a Beneficiarului. 

Proiectul va fi implementat în decursul a 18 luni, în perioada 08 aprilie 2014 – 
08 octombrie 2015. 

La acest eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanți ai Academiei Române, 
cursanţii școlii doctorale şi post-doctorale din cadrul proiectului, experții și tutorii implicați. 
Sunt aşteptaţi, de asemenea, reprezentanți ai mass media, precum și specialiști sau alte 
persoane interesate de problematica studiilor doctorale în domeniul cercetării socio-
economice şi umaniste, precum şi studiilor post-doctorale în economie. 

Pentru informaţii suplimentare nu ezitați să ne contactaţi la: telefon 021.212.86.40, 
int. 172; e-mail: roxana@acad.ro sau pe site-ul proiectului: http:/read.acad.ro. 

Investeşte în oameni! 
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