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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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 si post-doctorale în sprijinul cercetarii”
Titlul proiectului: “Excelenţă interdisciplinară în cercetarea ştiinţifică doctorală din România – EXCELLENTIA”
Cod de identificare: POSDRU/187/1.5/S/155425, Cod SMIS: 59019

ANEXĂ NR. 1
la Contractul de studii doctorale nr. …./……
RAPORT FINAL
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Proiect:

Doctorand:
(Nume şi prenume)

Tutore:
(Nume şi prenume)
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I. Titlul tezei de doctorat:
,,…..................................................……………………”
II. Domeniul tezei de doctorat:
III. Obiectivele şi scopul temei de cercetare:*
IV. Principalele activităţi realizate pe parcursul desfăşurării stagiului de cercetare
academică :**
4.1 Participări la prelegerile organizate în cadrul proiectului
4.2 Participări la workshop-urile organizate în cadrul proiectului
4.3 Participare la Şcoala de vară organizată în cadrul proiectului
4.4 Participare la conferinţele organizate în cadrul proiectului.
4.5 Stagiu de cercetare-documentare doctorală efectuat la instituţii din ţară
4.6 Stagiu de cercetare-documentare doctorală efectuat la instituţii din statele membre ale Uniunii
Europene
4.7 Participări la conferinţe naţionale/internaţionale, organizate în ţară sau în statele membre ale
Uniunii Europene
4.8 Participări la alte evenimente ştiinţifice (workshop-uri/seminarii/congrese etc.)
4.9 Orice alte activităţi complementare relevante, după caz

V. Rezultatele ştiinţifice obţinute :1***
5.1 Articole publicate/acceptate spre publicare
5.2 Comunicări prezentate la conferinţe

VI. Concluzii****

VII. Anexe*****
Tabel nr.1
Articole
publicate/
acceptate spre
publicare

Titlu articol

Denumirea
revistei în care
a apărut
articolul

Denumirea
revistei în care
urmează să
apară articolul

Nr. revistă,
anul
publicării

ISBN sau ISSN

Titlu
comunicare

Denumirea
conferinţei

Instituţia
organizatoare

Perioada
conferinţei

Localitatea,
ţara

1
2

Tabel nr.2
Comunicări
ştiinţifice
prezentate la
conferinţe
naţionale/
internaţionale
1
2

Aprobat:
Coordonator Ştiinţific
Prof.dr.Ene Dinga
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Instrucţiuni de completare
a Raportului final de cercetare ştiinţifică

* III. Obiectivele şi scopul temei de cercetare
Se vor descrie obiectivele specifice şi scopul cercetării urmărite de doctorand pe parcursul programului
de cercetare, conform Anexei 1 la contract - Planul de cercetare ştiinţifică doctorală (maximum 1
pagină).

** IV. Principalele activităţi realizate pe parcursul desfăşurării stagiului de
cercetare academică
Se vor descrie activităţile reprezentative desfăşurate de doctorand pe perioada stagiului de
cercetare academică cu respectarea specificaţiilor de mai jos (maximum 10 pagini):
4.2 Participări la workshop-urile organizate în cadrul proiectului
Se vor preciza titlul workshop-ului şi perioada.
Se vor menţiona inclusiv workshop-urile cu participare prin mijloace electronice.
Nu vor completa acest punct doctoranzii care nu au participat la workshop-uri.
4.3 Participare la Seminarul şcoală organizat în cadrul proiectului
Se vor preciza titlul Seminarului şcoală şi perioada.
Nu vor completa acest punct doctoranzii care nu au participat la Seminarul şcoală de vară.
4.4 Participare la conferinţele organizate în cadrul proiectului
Se vor preciza titlul conferinţei (lor) şi perioada.
Se va menţiona inclusiv participarea prin mijloace electronice.
Nu vor completa acest punct doctoranzii care nu au participat.
4.5 Stagiu de cercetare-documentare doctorală efectuat la instituţii din ţară
Se vor preciza denumirea instituţiei(lor), localitatea şi perioada (de ex.: universitatea la care sunteţi
înmatriculat la doctorat, biblioteci, alte instituţii din ţară, după caz).
4.6 Stagiu de cercetare-documentare doctorală efectuat la instituţii din statele membre ale Uniunii
Europene
Se vor preciza denumirea instituţiei(lor), perioada, localitatea şi ţara.
Vor completa acest punct doar doctoranzii care au efectuat stagiul de cercetare-documentare în state
membre ale U.E.
4.7 Participări la conferinţe naţionale/internaţionale, organizate în ţară sau în statele membre ale
Uniunii Europene
Se vor preciza titlul conferinţei, categoria (naţională sau internaţională), instituţia organizatoare,
perioada, localitatea şi ţara.
4.8 Participări la alte evenimente ştiinţifice (seminarii/congrese etc.), organizate în ţară sau în statele
membre ale Uniunii Europene
Se vor preciza titlul manifestării ştiinţifice, instituţia organizatoare, perioada, localitatea şi ţara.

Vor completa acest punct, după caz, doctoranzii care au participat la astfel de manifestări ştiinţifice.
4.9 Orice alte activităţi complementare relevante, după caz

*** V. Rezultatele ştiinţifice obţinute
Se vor descrie rezultatele obţinute, respectiv indicatorii contractuali realizaţi pe parcursul stagiului de
cercetare ştiinţifică. Se vor enumera toate comunicările ştiinţifice prezentate la conferinţe
naţionale/internaţionale, din ţară sau din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele din cadrul
proiectului, şi articolele publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) şi/sau cotate
ISI, ISI Proceedings etc., cu respectarea specificaţiilor enumerate în Notele 1 şi 2 privind articolele
publicate/comunicările prezentate.
5.1 Articole publicate/acceptate spre publicare
Notă¹ :
Pentru fiecare articol publicat se vor menţiona următoarele date obligatorii:
- Titlu articol
- Autor (i)
- Denumirea revistei în care a apărut articolul
- Categoria revistei: indexată în BDI (inclusiv articole publicate în reviste cotate ISI, publicate în volumul
unei conferinţe indexate ISI sau ISI Proceedings)
- Nr. revistă/volum, anul publicării, nr. paginilor în care apare articolul
- ISBN sau ISSN
- Site-ul revistei/volumului conferinţei
Pentru articolele acceptate spre publicare se vor menţiona următoarele date obligatorii:
- Titlu articol
- Autor(i)
- Denumirea revistei în care urmează să apară articolul
- Categoria revistei: indexată în BDI (inclusiv articole publicate în reviste cotate ISI, publicate în volumul
unei conferinţe indexate ISI sau ISI Proceedings)
- ISBN sau ISSN
- Site-ul revistei/volumului conferinţei.
5.2 Comunicări prezentate la conferinţe
Notă² :
Pentru fiecare comunicare prezentată se vor menţiona următoarele date obligatorii:
- Titlu comunicare
- Autor(i)
- Tipul conferinţei: naţională/internatională
- Denumirea conferinţei
- Instituţia organizatoare
- Perioada conferinţei
- Locul de desfăşurare: localitea şi ţara
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- Site-ul conferinţei.

**** VI. Concluzii
Se vor descrie metodologia de cercetare, aspectele calitative ale activităţii de cercetare ştiinţifică prin
prisma perspectivei dezvoltării şi/sau valorificării rezultatelor obţinute şi impactul acestora.

***** VII. Anexe
Se vor enumera rezultatele ştiinţifice, respectiv indicatorii realizaţi în cadrul proiectului prin completarea
celor 2 tabele cu lucrările ştiinţifice menţionate la pct.5.1 şi 5.2.
La Raportul final de cercetare ştiinţifică se vor anexa:
- Studiul ştiinţific,conform temei asumate, în forma în care se află la finalul implementării proiectului;
- lucrările ştiinţifice enumerate în tabelul nr. 1 şi nr.2, cu respectarea următoarelor specificaţii:
Pentru articolele publicate se vor anexa:
 articolul publicat (semnat pe ultima pagină şi care trebuie să conţină fraza din Contract privind
finanţarea primită);
 copie de pe coperta şi cuprinsul revistei;
 copie de paginile revistei unde apare articolul publicat;
 dovada indexării revistei în BDI.
Pentru articolele acceptate spre publicare, se vor anexa:
 articolul în forma acceptată pentru publicare (semnat pe ultima pagină şi care trebuie să conţină
fraza din Contract privind finanţarea primită);
 dovada de acceptare spre publicare (adeverinţă sau orice act eliberat de către revista în cauză; în
situaţia în care acceptarea spre publicare din partea revistei a fost primită prin mijloace electronice,
aceasta va fi imprimată şi certificată conform cu originalul sub semnătură proprie;
 dovada indexării revistei în BDI.
Pentru comunicările ştiinţifice prezentate la conferinţe, se vor anexa:
 comunicarea ştiinţifică prezentată (semnată pe ultima pagină şi care trebuie să conţină fraza din
Contract privind finanţarea primită);
 copie de pe programul/broşura conferinţei, dacă acestea conţin numele şi prenumele participanţilor
şi a titlurilor/rezumatelor comunicărilor ştiinţifice (original sau copie certificată conform cu originalul
sub semnătură proprie); şi/sau
 diplomă/certificat/adeverinţă, după caz, care să ateste participarea la conferinţă, (original sau copie
certificată conform cu originalul sub semnătură proprie).

