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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 

 
                                                                        

I N V I T A Ț I E 
 

 

Cu deosebită plăcere și interes științific vă invităm să participați la Workshop-ul cu tema 

„Prin inter-disciplinaritate spre excelență în cercetarea științifică în domeniul social”, 

organizat de Academia Română  în cadrul proiectului ,,Rute de excelență academică în 

cercetarea doctorală și post-doctorală – READ”, cofinanțat din Fondul Social European, 

contract POSDRU/159/1.5/S/137926. 

 

      Evenimentul va avea loc joi – 25 septembrie, în intervalul 09:00 – 13:30, la sediul 
Academiei Române din București, Calea Victoriei nr.125, Sala – Aula Magna. 

 

Temele principale de dezbatere în cadrul Workshop-ului: 

 Multi-disciplinaritatea, inter-disciplinaritatea și trans-disciplinaritatea în științele sociale și 
umaniste 

 Tendințele actuale în cercetarea economică - excelența academică în cercetarea doctorală 
și post-doctorală 
 
Ne dorim ca acest eveniment să se constituie într-un forum de dezbatere a celor mai bune 

direcții și modele în dezvoltarea și susținerea inovării în cercetarea științifică și să genereze o 
comunicare fructuoasă, precum și un schimb de bune practici  în cercetarea științifică de 
excelență în domeniul social și umanistic.  

 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până în data de  23.09.2014, ora 

16.00, la adresa de e-mail roxana.fratila1988@gmail.com.  

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta de luni până vineri, între orele 08:00 și 

16:00, la numărul de telefon 021.212.86.40 – int.172, sau la adresa de e-mail: 

roxana.fratila1988@gmail.com. 

 

 

 

                                                             Dr. Constantin Marin 
      Manager proiect 
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