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Academia de Studii Economice din Bucureşti anunŃă lansarea proiectului „Doctorat pentru o 

carieră în cercetarea economică interdisciplinară la nivel european”, cofinanŃat din Fondul Social 

European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Proiectul este implementat de către Academia de Studii Economice în parteneriat cu Universitatea 

de Vest din Timişoara şi are ca scop asigurarea unui cadru instituŃional necesar formării competenŃelor 

doctoranzilor pentru o carieră durabilă în cercetarea economică. Perioada de implementare a proiectului 

este de 36 de luni, iar valoarea totală a acestuia este de 14.175.102 lei, din care 13.734.765 finanŃare 

nerambursabilă şi asigură suport financiar pentru 84 doctoranzi bursieri. 

Proiectul îşi propune să susŃină îmbunătăŃirea calităŃii formării iniŃiale a cercetătorilor, prin înlesnirea 

accesului doctoranzilor la resurse de învăŃare/cercetare în cadrul programului doctoral şi la mobilităŃile de 

cercetare şi prin asigurarea sprijinului ştiinŃific/financiar de valorificare a rezultatelor cercetării doctorale în 

conferinŃe şi publicaŃii naŃionale şi internaŃionale.  

În cadrul acestui proiect, fiecare doctorand bursier va beneficia de un sprijin financiar de 2.200 

lei/lună plus 2000 lei pentru mobilitate la universităŃi europene de prestigiu (pentru 45% dintre doctoranzi), 

finanŃare pentru participarea la conferinŃe naŃionale şi europene, inclusiv premii pentru publicarea de articole 

în reviste editate în străinătate şi indexate ISI.  

Prin participarea la conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale, prin publicarea de articole în reviste de 

specialitate de reputaŃie internaŃională va fi îmbunătăŃită vizibilitatea tinerilor cercetătorilor români pe plan 

european. Proiectele de cercetare acceptate în program se vor subsuma unei largi arii tematice cuprinzând 9 

domenii prioritare: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetică şi statistică, Economie, Economie şi 

afaceri internaŃionale, FinanŃe, Informatică economică, Management, Marketing. 

Sunt încurajate cercetările economice de frontieră şi interdisciplinare, respectiv colaborările dintre 

tinerii doctoranzi din diferite domenii de specializare. 

 
Pentru informaŃii suplimentare privind proiectul, contactaŃi Manager proiect, Prof. univ. dr. Ion STANCU, 

telefon 0213192024, email finstancu@yahoo.com 

InformaŃii suplimentare şi pe site-ul proiectului: www.doccent.ase.ro 
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