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 semnarea contractelor de bursă postdoctorală
a candidaţilor declaraţi admişi
în urma competiţiei de selecţie şi evaluare
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

În vederea contractării burselor de sprijin doctoral, vă prezentăm alăturat contractul de
bursă postdoctorală, pe care vă rugăm să-l parcurgeţi cu atenţie, pentru a uşura procedura tehnică
de semnare. Contractul se va completa, semna și data în fața reprezentantului instituției
contractante.
De asemenea, vă rugăm să descărcaţi şi să completaţi anexa 1 - Formularul de înscriere
în grup-țintă cu care trebuie să vă prezentaţi la semnarea contractului, câte 3 exemplare
originale.
- Anexa 1 - Formular de înscriere în grup-țintă (se va completa de mână, se va semna și
data, în ziua contractării, în fața reprezentantului instituției contractante).
Semnarea contractelor va avea loc la Casa Academiei Române, București, Calea 13
Septembrie nr.13, la Institutul de Cercetări Juridice, etaj 4, camera 4.203.
Programul și intervalul orar pentru semnarea contractelor:
Marți (03 iunie 2014) - Vineri (06 iunie 2014) , orele : 10,00 - 14,00
Prezența la contractare este obligatorie, neprezentarea fiind supusă procedurii de înlocuire cu
alți candidați din lista de rezervă.

