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Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatea de raportare lunară şi trimestrială a
activităţii bursierilor doctoranzi aparţinând grupului ţintă din cadrul proiectului “Cultura română şi
modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, în conformitate prevederile
cu art.3 din Contractul de .bursă doctorală, în vederea acordării bursei lunare de sprijin doctoral.
Art.1.

Bursierii doctoranzi vor întocmi lunar un raport de activitate conform modelului
prezentat în Anexa 1, pe care îl vor depune (semnat de bursier şi avizat de tutorele
îndrumător) la Expertul tehnic activităţi doctoranzi, în termen de 5 zile lucrătoare de la
încheierea lunii pentru care a fost întocmit.

Art.2.

Bursierii doctoranzi vor întocmi rapoarte trimestriale de progres privind stadiul
cercetării doctorale conform modelului prezentat în Anexa 2, pe care îl vor depune
(semnat de bursier şi avizat de tutorele îndrumător) la Expertul tehnic activităţi
doctoranzi, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea trimestrului pentru care a
fost întocmit, în vederea aprobării de către Managerul proiectului.

Art.3. (1) Completarea şi generarea rapoartelor lunare şi trimestriale se vor efectua în cadrul
unui modul specific pe site-ul proiectului, ceea ce va asigura atât facilitarea întocmirii
rapoartelor de către bursieri, cât şi o monitorizare eficientă a activităţii desfăşurate de
bursierii doctoranzi.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), raportul pentru prima luna de activitate
(respectiv luna iunie 2014) se va întocmi prin completarea Anexei 1 la prezenta
procedură.
Art. 4. Raportul privind participarea la o conferinţă internaţională se va întocmi conform
modelului prezentat în Anexa 3 şi se va depune în conformitate cu prevederile
procedurii specifice.
Art.5. Nerespectarea obligaţiilor de raportare lunară şi trimestrială a activităţilor desfăşurate,
precum şi a conţinutului acestora, inclusiv pentru deplasările în străinătate, şi
neavizarea favorabilă a rapoartelor, atrag suspendarea plăţii bursei până la data
îndeplinirii acestora.
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Prezenta procedură a fost elaborată de echipa proiectului şi poate fi completată în funcţie de
necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.
Anexele care fac parte integrantă din prezenta procedură sunt:
Anexa 1 - Raport lunar de activitate;
Anexa 2 - Raport trimestrial de progres privind stadiul cercetării doctorale;
Anexa 3 - Raportul privind participarea la o conferinţă internaţională.
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