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Investeşte în oameni !  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  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: “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” 
Beneficiar: Academia Română 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/136077 
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În conformitate cu: 

- Contractul de finanţare încheiat între Academia Română şi OIPOSDRU MEN pentru realizarea 
proiectului POSDRU/159/1.5/S/136077 “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, 
sincronizare, durabilitate”;  

- Ghidul solicitantului – condiţii generale pentru POSDRU 2007-2013, aprobat prin OMMFPSPV nr. 
1069/31.05.2013 şi Ghidul solicitantului – condiţii specifice – aprobat prin OMMF nr. 
1207/17.06.2013 ; 

- Instrucţiunile AMPOSDRU aplicabile contractului de finanţare încheiat în baza Proiectului 
POSDRU/159/1.5/S/136077 „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, 
durabilitate”; 

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor de sprijin 
doctoral în cadrul proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, 
durabilitate”; 

- Prevederile contractului de bursă doctorală finanţată prin intermediul programului POSDRU; 

Se emite prezenta Procedură privind finalizarea, evaluarea şi valorificarea rapoartelor finale de 
cercetare ştiinţifică – bursieri studenţi doctoranzi (art. 3.2.1. din Contractul de bursă doctorală finanţată prin 
POSDRU), în conformitate cu Metodologia de implementare a Proiectului “Cultura română şi modele culturale 
europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”. 

1. Raportul final de cercetare ştiinţifică, în înţelesul art. 3.2.1.din Contractul de bursă doctorală 
finanţată prin POSDRU este o lucrare de cercetare, realizată individual de fiecare bursier doctorand 
sub îndrumarea unui tutore coordonator membru al echipei de implementare a Proiectului. Raportul 
de cercetare este circumscris domeniilor din curricula Proiectului, respectiv Ştiinţe socioeconomice 
şi umaniste şi poate fi parte a tezei de doctorat cu care studentul doctorand, membru al grupului-
ţintă se află sub contract de studii de specialitate la şcoala doctorală din care provine. 

2. Evaluarea ştiinţifică a rapoartelor finale de cercetare se asigură în două etape: 

- Evaluarea realizată de tutorele coordonator, care urmăreşte gradul de îndeplinire a 
parametrilor ştiinţifici asumaţi de bursierul student doctorand, respectiv tematica studiului, 
gradul de noutate al cercetării realizate; actualitatea şi semnificaţia metodologiei de cercetare 
utilizate; nivelul valorificării rezultatelor parţiale pe parcursul stagiului în cadrul Proiectului; 
modalitatea de valorificare în teză a cercetării care face obiectul raportului final.  
Evaluarea se consemnează într-un document de evaluare standardizat (Anexa nr. 1), fiecare 
criteriu de evaluare fiind notat cu admis/respins. Pentru rapoartele respinse se acordă un timp 
rezonabil, în cadrul calendarului general, pentru refacerea conţinutului raportului; 

- Avizarea de către Consiliul ştiinţific, care confirmă calificativul acordat de tutorele îndrumător 
în urma analizei îndeplinirii cerinţelor specifice de evaluare. 

3. Forma finală a Raportului de cercetare ştiinţifică se depune, după evaluarea tutorelui 
coordonator, în două exemplare listate pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic la 
expertul tehnic activităţi doctoranzi, în vederea evaluării de către Consiliul ştiinţific, în următoarele 
condiţii: 

- volumul minim de pagini: 40; 

- volumul maxim de pagini: 80, inclusiv pagina de gardă, pagina de titlu, sumarul, bibliografia, 
aparatul critic şi redacţional; 

- textul de bază va fi însoţit de un rezumat de maximum 4 pagini redactat atât în limba română, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, şi sumarul Raportului, de asemenea, redactat atât 
în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională; 

- tabelele, graficele, alte ilustraţii (fotografii, hărţi etc.) se includ la paginile corespunzătoare 
referirilor din text; 

- ilustraţiile pot fi realizate şi în mai multe culori sau în policromie; 
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- redactarea textului: format A4 document word, corp 11,5 Times New Roman, la un rând şi 
jumătate (1,5); oglinda paginii - standard; 

- la redactarea bibliografiei şi a trimiterilor, notelor şi comentariilor se vor respecta normele 
ştiinţifice şi academice uzuale proprii domeniului de cercetare. Un  ghid de redactare şi punere 
în pagină va fi elaborat şi transmis fiecărui student doctorand în perioada următoare; 

 
4. Calendarul finalizării, evaluării şi valorificării Raportului final de cercetare ştiinţifică 

- prezentarea spre avizare tutorelui îndrumător: 01 septembrie 2015; 

- evaluarea raportului de către tutorele îndrumător: 15 septembrie 2015; 

- avizarea raportului de către Consiliul ştiinţific: 30 septembrie 2015;  

În stabilirea etapelor s-a ţinut seama şi de alocarea de timp rezonabil pentru eventuale intervenţii, 
corecţii şi modificări solicitate în procesul de evaluare şi avizare. 

Raportul final aprobat de Consiliul ştiinţific constituie document de bază pentru redactarea Raportului 
final de progres al fiecărui bursier, va constitui livrabil al respectivului raport şi se va depune odată cu acesta 
până la data de 5 octombrie 2015. 

5. Valorificarea rapoartelor finale de cercetare ştiinţifică  

Având în vedere posibilitatea ca Raportul final de cercetare ştiinţifică să facă parte din teza de doctorat, 
pentru a evita unele interpretări referitoare la posibile situaţii de autocitări sau autoplagiat, se consideră 
oportun ca: 

- rapoartele finale de cercetare ştiinţifică să nu se publice înaintea finalizării tezei de doctorat; 

- pentru a asigura includerea în teza finală de doctorat a conţinutului Raportului de cercetare ştiinţifică 
în condiţii de maximă protecţie a proprietăţii intelectuale, în respectarea prevederilor art. 3.2.7. din 
Contractul de bursă doctorală, bursierii studenţi doctoranzi vor avea în vedere „Includerea în toate 
lucrările publicate/prezentate, inclusiv în teza de doctorat a menţiunii: Această lucrare a fost realizată 
în cadrul proiectului «Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, 
durabilitate», cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de 
finanţare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077”. Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi 
industrială asupra rezultatelor obţinute în cadrul programului doctoral aparţin Academiei Române; 

- pe site-ul oficial al Proiectului vor fi publicate titlul, sumarul şi rezumatul Raportului de cercetare 
ştiinţifică (prevăzut la punctul 3). Bursierul doctorand îşi asumă traducerea în limba străină a 
materialelor specificate mai sus. 

 
 

Elaborat: Managerul Proiectului ______________________________ 

Avizat:  

Expert ştiinţific activităţi doctoranzi ___________________________ 

Expert tehnic activităţi doctoranzi ____________________________ 

 

Discutat în Consiliul ştiinţific în data: 18 martie 2015  


