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CERINŢE ŞI PROCEDURI
DE REDACTARE A RAPORTULUI FINAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU STUDENŢII DOCTORANZI

1. Raportul (lucrarea) final(ă) de cercetare ştiinţifică se depune, în format printat şi electronic, la
secretariatul Proiectului, potrivit calendarului din procedura de evaluare publicată pe site-ul
Proiectului (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) şi va fi însoţit de documentele:
Lista publicaţiilor, structurată astfel:
- Articole (minimum 1) publicate în reviste indexate în BDI, cu indicarea adreselor web ale
publicaţiilor în care se poate găsi articolul; pentru fiecare material publicat se indică toate
elementele de identificare şi căutare electronică. Se includ în listă doar acele articole/comunicări
care au fost deja publicate.
Comunicări (minimum 1) prezentate la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice cu participare internaţională
organizate în ţară şi în străinătate, cu precizarea organizatorului, a datei de desfăşurare a
manifestării ştiinţifice respective, precum şi a adresei web pentru identificarea exactă a
calendarului şi a participării cercetătorului.
Declaraţia olografă a autorului privind originalitatea lucrării, respectarea regulilor privind
proprietatea intelectuală şi nefinanţarea din alte surse (Anexa nr.1)
2. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. Coperta şi pagina de
titlu vor purta elementele de identitate vizuală ale Proiectului.
3. Formatul întregii lucrări este A4. Numărul total de pagini se va înscrie între limitele:
– minimum 40 pagini, maximum 80 pagini, inclusiv pagina de gardă, pagina de titlu, sumarul,
bibliografia, aparatul critic şi redacţional, pentru rapoartele de cercetare ştiinţifică ale bursierilor
doctoranzi ;

La redactarea finală vor fi avute în vedere următoarele elemente:
a) Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins):
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– stânga: 3 cm; dreapta: 1,5 cm;
– sus: 1,5 cm; jos: 1,5 cm.
b) Spaţierea între rânduri – textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linie
(Format- >Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);
c) Alinierea textului în cadrul paragrafelor – textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între
marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de
1,25 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Excepţie fac titlurile capitolelor, care vor fi
aliniate centrat, precum şi etichetele ilustraţiilor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos);
d) Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte,
utilizând diacriticele specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ);
e) Numerotarea paginilor – numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima
pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Cuprinsul. Numărul de pagină se
inserează în subsolul paginii, centrat;
f) Capitole – se redactează cu font de mărime 16 puncte, scris bold şi cu majuscule. Fiecare capitol va
fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele.
g) Subcapitole – mărimea literei va fi 14 puncte, bold, text normal.
h) Ilustraţiile se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua
reprezentând numărul imaginii din capitolul respectiv. Fiecare ilustraţie are număr şi titlu, care se
menţionează deasupra imaginii, aliniat centrat. Dacă este cazul, sursa se precizează sub imagine,
cu aliniere la stânga, indicând în mod obligatoriu numele autorului (lor), lucrarea (cartea), editura,
anul, pagina sau adresa de internet completă; mărimea caracterului cu care se va scrie sursa este
de 9 puncte.
i) Figurile (aici sunt incluse hărţi, imagini, grafice, capturi de ecran etc.) se numerotează cu 2 cifre,
prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv;
fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat; sursa figurii se înscrie sub
imagine, aliniată la stânga, indicând numele autorului (lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina
sau adresa de Internet completă; caracterul folosit pentru scriere va avea 9 puncte.
j) Bibliografia - se va redacta conform normelor agreate la nivel internaţional (de ex.: cele prezentate
pe site-ul: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2011.pdf).

4. Alte recomandări privind redactarea raportului de cercetare ştiinţifică:
-

Titlurile şi subtitlurile trebuie să fie relevante pentru conţinut, formulate clar şi concis.
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-

Nu se va abuza de tehnici de subliniere (bolduire, scris cursiv etc.).

-

Nu se va folosi text subliniat “underline”.

-

Citările vor fi trecute în text, şi nu în note de subsol.

-

Bibliografia va fi scrisă normal A4, în ordine alfabetică, nu în tabel.

Elaborat sub coordonarea managerului de Proiect de către:
Expert ştiinţific activităţi doctoranzi ___________________________
Expert tehnic activităţi doctoranzi ____________________________
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