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Pachet de informații 
 
Capitol 3. Obiective 
 
Stimularea activităților de cercetare – dezvoltare din cadrul exclusiv al institutelor și 
centrelor Academiei Române, prin realizarea unor teme originale în concordanţă cu 
tendinţele în curs pe plan intern şi internaţional: abordarea unor direcţii de avangardă, 
deschiderea unor noi orizonturi de cunoaştere; 
 
Racordarea cercetării ştiinţifice desfaşurată în cadrul Disciplinelor Socio-Umaniste din 
Academia Română la evoluția, progresul şi cerinţele mediului socio-economic naţional şi 
global, prin adaptarea la transformările socio-economice şi culturale în context global;  
 
Dezvoltarea competenţelor resursei umane dedicate cercetării ştiinţifice, din cadrul exclusiv 
al institutelor și centrelor Academiei Române, pentru a corespunde noilor provocări ale 
societăţii inclusive, inovative şi reflexive.  
 
Capitol 5. Condiţii de participare 
 

GAR se dezvoltă pe cinci domenii prioritare de cercetare, care includ direcţii de cercetare 
aplicativă distincte şi arii tematice prioritare specifice celor cinci secţii ale disciplinelor 
socio-umaniste aferente secţiilor AR, respectiv:  
 
Secția I. Secția de filologie și literatură 
Secția II. Secția de științe istorice și arheologie 
Sociologie din cadrul Secției XI. Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie 
Secția XII. Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie 
Secția XIII. Secția de arte, arhitectură și audiovizual. 
 
Durata unui grant de cercetare este de 24 luni (conform contract de finanțare). 
 
Capitol 7. Structura echipelor de cercetare 
 
Membrii echipelor de cercetare aparțin exclusiv institutelor și centrelor Academiei 
Române și includ după caz: cercetători seniori, cercetători postdoctorali, doctoranzi, 
masteranzi, studenţi, personal auxiliar, necesari implementării proiectului.  
 
Capitolul 11: Publicarea rezultatelor evaluării (rezultate preliminare) 
 
Rezultatul evaluării se va publica, pentru fiecare din cele 5 domenii prioritare (Art. 5), pe 
site-ul AR la link https://acad.ro/birouProiecte/pag_birouProiecte.htm în ordinea 
descrescătoare a punctajului final obținut.  
 
 
 

https://acad.ro/birouProiecte/pag_birouProiecte.htm


Capitol 18.1. Excelența științifică 
 

Măsura în care proiectul propus se situează dincolo de stadiul actual al cunoştinţelor în 
domeniul literaturii/artei/istoriei/filosofiei/sociologiei și demonstrează potențialul de inovare 
(de exemplu, obiective inovatoare, concepte și abordări noi, produse noi, servicii sau 
eventual modele comerciale și de organizare);  

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
ANEXA 5 – LISTA DOMENIILOR TEMATICE  
 

Se completează cu  

Disciplina “Sociologie”, din cadrul Secției XI. Secția de Științe Economice, Juridice și 

Sociologie 

 
5.1.  Configurarea politicilor sociale actuale și explicația dinamicilor din ultimii 30 de ani 
5.2.  Calitatea vieții: paradigme și indicatori relevanți 
5.3.  Schimbare socială: proiectare și obiective  
5.4.  Vulnerabilitate socială: răspunsuri și impact integrat 
5.5.  Riscuri sociale: de la politici naționale la răspunsuri de la nivel local 

5.6.  Inegalitățile sociale și marginalizare socială în societatea românească 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE FINANŢARE GRANT DE CERCETARE 
 
Art. 1. Obiectul contractului 

(1) Obiectul contractului îl constituie realizarea şi finanţarea grantului de cercetare din 
Programul GAR-UM-2019 aprobat de către Biroul Prezidiului Academiei Române în data de 
20.03.2019, conform adresă nr. 1332/04.04.2019 și în data de 23.04.2019, conform adresă 
nr. 1680/23.04.2019. 
 

 

 

 

 


