
 
 
 

 Legislaţie naţională:                                                                                                              

 
 Privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române: 

 
 Legea nr. 752/2001, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Academiei 

Române; 
 Statutul Academiei Române 

 
 Privind implementarea proiectului ,,Studii Post-Doctorale în Economie: program de 

formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE” 
 

 Ordin nr. 3861/2005 privind înfiinţarea programelor de cercetare postdoctorală; 
 H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale; 
  Ordin al MECTS, nr.3861/2005 privind înfiinţarea programelor de cercetare 

postdoctorală; 
 H.G. nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 

implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 H.G. nr. 1200/2004  pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului 
naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor 
structurale (MO nr. 702/04.08.2004)  

 H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

 H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse; 

 O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor Metedologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă; 

 O.U.G nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;  

 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3154/ 2008 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 
alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 



instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;   

 H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;  

 Ordinul nr. 3/185/2008 - Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al 
ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei 
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional 
sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013" 

 Ordin MEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de 
stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
 Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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 Regulament 1080/2006, referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională; 
 Regulament 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006; 
 Regulament 1081/2006, referitor la Fondul Social European; 
 Regulament 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006; 
 Regulament 1082/2006, referitor la grupările europene de cooperare teritorială; 
 Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale; 
 Regulament 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006; 
 Regulament 1084/2006, referitor la Fondul de Coeziune; 
 Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006.  

 
 

 Utile postdoctorandului 

 
 Contractul de finanţare încheiat în baza proiectului POSDRU/89/1.5/S/61755 cu titlul 

,,Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – SPODE”, încheiat între Academia Română şi Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane; 

 Ordonanţa de Guvern nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările 
şi completările ulterioare; 



 Hotărârea nr.1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de 
cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de 
cercetare-dezvoltare si inovare 

 Ghidul solicitantului – Condiţii generale şi Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice 
pentru apelul de proiecte nr. 89/2009 şi corrigendum-urile ulterioare; 

 Instrucţiunile OI/AM POSDRU aplicabile contractului de finanţare nr. POSDRU/ 
89/1.5/S/61755;  

 Ghidul candidatului pentru stagiul post-doctoral în cadrul Şcolii Post-Doctorale 
Academice în Economie; 

 Regulamentele elaborate de către instituţia/instituţiile coordonatoare de tematică în 
vederea implementării proiectului POSDRU, 89/1.5/S/61755 în cadrul cărora 
bursierul îşi desfăşoară activitatea pe durata proiectului ,,Studii Post-Doctorale în 
Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE” 

 Carta Europeană a Cercetătorului şi Codul de Conduită; 
 Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane; 
 

 
 
 
 


