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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
cercetare ştiinţifică în cadrul Proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare,
sincronizare, durabilitate”;
- Prevederile contractului de bursă de cercetare ştiinţifică finanţată prin intermediul programului
POSDRU,
Se emite prezenta Procedură privind finalizarea, evaluarea şi valorificarea rapoartelor finale de
cercetare ştiinţifică – bursieri cercetători postdoctorat (art. 1.1. şi 4 din Contractul de cercetare ştiinţifică
finanţată prin POSDRU), în conformitate cu Metodologia de implementare a Proiectului “Cultura română şi
modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”.
I. Potrivit contractelor individuale de cercetare postdoctorală, absolvirea stagiului de cercetare
ştiinţifică postdoctorală se face printr-un raport ştiinţific final de cercetare, lucrare realizată de
cercetătorul postdoctorand sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific.
II. Raportul final de cercetare ştiinţifică, în înţelesul art. 1.1. şi 4 din Contractul de cercetare
postdoctorală finanţată prin POSDRU este o lucrare de cercetare, realizată individual de fiecare
cercetător postdoctorand sub îndrumarea unui coordonator ştiinţific membru al echipei de
implementare a Proiectului. Raportul de cercetare este circumscris domeniilor din curricula
Proiectului, respectiv Ştiinţe socioeconomice şi umaniste.
Lucrarea se prezintă spre dezbatere în colectivul tematic de cercetare al Proiectului şi, la
recomandarea acestuia, este susţinută în faţa unei comisii de evaluare stabilită de Consiliul ştiinţific.
III. Cerinţe generale pentru realizarea raportului ştiinţific final de cercetare:
1. Conţinutul ştiinţific va fi convergent cu titlul temei asumate la semnarea contractului, incluzând
elemente de noutate şi contribuţii personale clar identificate şi respectând rigorile unei cercetări
ştiinţifice de înalt nivel academic. Construcţia lucrării va urmări îndeplinirea cerinţelor de calitate
ştiinţifică, redacţională şi de prezentare, în conformitate cu cerinţele admiterii în grupul-ţintă.
Lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale:
a) dovada cunoaşterii stadiului actual al cercetării în domeniu;
b) respectarea scopului şi obiectivelor asumate prin contract;
c) prezentarea detaliată a metodologiei utilizate;
d) descrierea rezultatelor, cu evidenţierea gradului lor de îndeplinire faţă de nivelul asumat iniţial;
e) evidenţierea contribuţiilor proprii aduse la cercetare (dezvoltare conceptuală, de metodologii şi
instrumente de analiză, cercetare aplicativă sau fundamentală originală etc.);
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f) evaluarea impactului posibil al cercetării in domeniul studiat, cu identificarea elementelor
specifice urmărite prin proiect.
2. Termenul de predare a lucrării este 01 septembrie 2015.
Lucrarea va fi însoţită de:
- Declaraţia olografă a autorului privind originalitatea lucrării, respectarea regulilor privind
proprietatea intelectuală şi nefinaţarea din alte surse (anexa nr. 1);
- Lista publicaţiilor, comunicărilor şi intervenţiilor publice în legătură cu tema de cercetare,
realizate în perioada stagiului de pregătire.
3. Evaluarea rapoartelor finale de cercetare
a) Evaluarea primară a lucrării se va face de coordonatorul ştiinţific printr-un referat de avizare
(Anexa nr.2) până la data de 15 septembrie 2015.
Scopul evaluării este de a se verifica realizarea obiectivelor asumate prin contract şi prin
proiectul de cercetare postdoctorală, precum şi evaluarea standardelor ştiinţifice la care s-a
asigurat realizarea obiectivelor stabilite.
b) Evaluarea finală, respectiv susţinerea publică a lucrării se va face, în perioada 16-30
septembrie 2015, în şedinţă deschisă, în faţa unei comisii desemnate de Consiliul ştiinţific, în
prezenţa coordonatorului ştiinţific. Neprezentarea nejustificată a postdoctorandului la data, ora
şi locaţia stabilite conduce la eliminarea acestuia, cu toate consecinţele contractuale care
derivă din neîndeplinirea obligaţiilor asumate. Absenţa justificată de la susţinerea programată
se anunţă în prealabil prin document scris depus la secretariatul Proiectului, se probează prin
documente oficiale prezentate în original şi nu exclude obligativitatea prezentării în faţa
comisiei pentru susţinere la o dată ulterior stabilită.
La susţinere, cercetătorul postdoctorand va face o prezentare a lucrării, putând folosi tehnici
de comunicare digitală în format Power Point; eventual, va avea loc şi o sesiune de întrebări şi
răspunsuri cu comisia sau alte persoane prezente la şedinţa publică. Prezentarea rezultatelor
cercetării nu poate depăşi 15 minute.
Rezultatul evaluării finale se consemnează în fişa de evaluare a Comisiei de examinare
(Anexa nr. 3).
c) Raportul (lucrarea) final(ă) de cercetare se depune în format printat şi electronic la
secretariatul Proiectului, până la, cel târziu, 01 octombrie 2015 şi va fi însoţit de documentele
precizate la pct. 2 din prezenta procedură.
Lista publicaţiilor se va structura astfel:
- Articole (minimum 2) 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 prezentate la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice cu participare internaţională
organizate în ţară şi în străinătate, cu precizarea de către organizator a datei de desfăşurare
a manifestării ştiinţifice respective, precum şi a adresei web pentru identificarea exactă a
calendarului şi a participării cercetătorului. În cazul în care manifestarea ştiinţifică nu a fost
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prezentată pe web, vor fi anexate fizic documentele justificative ale participării, respectiv:
scrisoare de acceptare, programul conferinţei/sesiunii şi comunicarea prezentată.
d) Rapoartele finale de cercetare se publică în ediţie electronică pe site-ul oficial al Proiectului
până la data de 07 decembrie 2015.

Elaborat sub coordonarea managerului de Proiect de către:
Expert ştiinţific activităţi postdoctoranzi ________________________
Expert tehnic activităţi postdoctoranzi _________________________

Discutat şi avizat în Consiliul ştiinţific în data: 18 martie 2015
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