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 post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi
responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”
Contract POSDRU/159/1.5/S/140106

COMUNICAT
cu privire la majorarea cuantumului burselor acordate bursierilor doctoranzi
din cadrul Proiectului POSDRU ID 140106
în cadrul Proiectului «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020:
promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate
în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
ID 140106
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
prin Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” (P.3.)

Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu", în calitate de partener (P.3) în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106, având în vedere: Contractul de finantare încheiat în baza
proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 și Actul aditional nr. 1 la contractul de finantare încheiat în
baza proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 vă aduce la cunoștință că, începând cu luna august 2014
se majorareză cuantumului burselor acordate bursierilor doctoranzi de la suma de 1.000 lei/lună la suma
de 1.200 lei/lună, majorare evidențiată prin act adițional la Contractului de bursa pentru studii de
doctorat, astfel :
I.

De la data 01.08.2014 se modifică art. 3 alin. 2 din contract, care va avea următorul cuprins:
„(2) Beneficiarul va asigura Doctorandului, conform Contractului de finanţare
POSDRU/159/1.5/S/140106, o bursă lunară fixă în valoare de 1.200 lei, începând din luna a cincea de
proiect (august 2014) şi până în luna a 18-a de proiect, exceptând perioada în care doctorandul se află în
mobilitate transnaţională – în cazul în care Doctorandul va fi selectat pentru această activitate.”
II. De la data 01.08.2014 se modifică art. 5.2.1 alin. 1 din contract, care va avea următorul
cuprins:
„(1) Să primească o bursă lunară de 1200 lei/luna, pentru un număr de 14 luni, în condiţiile
respectării obligaţiilor prezentului contract;”.
Celelalte prevederi contractuale sunt nemodificate prin actul aditional si rămân, în
continuare, în vigoare.

