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1. Scopul  

 

Această metodologie reglementează modalitatea de raportare lunară, intermediară şi finală a 

tuturor activităţilor doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat admişi în cadrul proiectului 

“SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”, număr contract 

POSDRU/159/1.5/S/132406, derulat pe perioada APRILIE 2014 – OCTOMBRIE 2015.  

Modalitatea de raportare este necesară în vederea fundamentării cheltuielilor prevăzute în buget 

pentru persoanele admise în grupul ţintă al proiectului şi are la bază contractele de studii 

universitare de doctorat şi cercetare postdoctorală cu bursă POSDRU.   

 

2. Principii generale 

 

Prin contractele de studii universitare de doctorat şi cercetare postdoctorală cu bursă POSDRU, 

doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat trebuie să desfăşoare activităţi specifice de cercetare cu 

participarea şi sub monitorizarea experţilor îndrumare doctoranzi şi a experţilor tutorat 

postdoctoranzi.  

Instrumentele de lucru instituite prin prezenta metodologie sunt: 

ANEXA 1 Fişa lunară de activitate studii doctorale 

ANEXA 2 Raport de cercetare studii doctorale 

ANEXA 3 Referat plată burse doctoranzi 

ANEXA 4 Fişa lunară de activitate cercetare postdoctorală 

ANEXA 5 Raport de cercetare a cercetătorilor posdoctorat 

ANEXA 6 Minuta întâlnirii cercetători posdoctorat 

ANEXA 7 Planul de realizare al proiectului cercetătorului postdoctorat 

ANEXA 8 Referat plată burse cercetători postdoctorat 
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3.  Fişa lunară de activitate  

 

Fişa lunară de activitate are rolul de a evidenţia activităţile ştiinţifice pe care doctoranzii şi 

cercetătorii postdoctorat, admişi în cadrul proiectului, le desfăşoară în interesul realizării tezei de 

doctorat, respectiv a proiectului individual de cercetare postdoctorală.  

 

Fiecare doctorand trebuie să cumuleze un număr minim de 20 ore de activitate de cercetare pe o 

lună întreagă.  

 

Fiecare cercetător postdoctorat trebuie să cumuleze un număr minim de 20 ore de activitate de 

cercetare pe o lună întreagă.  

 

Activităţile menţionate în fişa lunară de activitate reflectă aspectele prezentate în contractele de 

studii universitare de doctorat şi cercetare postdoctorală cu bursă POSDRU.   

 

Conform contractelor de studii universitare de doctorat şi cercetare postdoctorală cu bursă 

POSDRU, persoanele admise în grupul ţintă au obligaţia să participe activ la manifestările 

organizate în cadrul proiectului (conferinţe, sesiuni de informare, etc.) şi să completeze / să 

actualizeze constant profilul personal individual pe pagina web a proiectului. Aceste activităţi vor fi 

menţionate în fişa lunară de activitate (completarea profilului general-buton grup ţintă pagină web-

se va realiza nu mai târziu de luna a 3-a de plată a bursei). 

 

Fişele lunare de activitate vor fi completate în fiecare lună, într-un singur exemplar şi depuse cu 

semnătura titularului la secretarul de proiect (doctorat / cercetători postdoctorat) până la data de 5 

a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.  

 

Experţii / comisiile îndrumare şi tutorat analizează şi validează prin contrasemnare fişele lunare de 

activitate până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.  

 

4. Raportul de cercetare 

 

Raportul de cercetare are rolul de a sintetiza, actualiza şi evidenţia activităţile şi rezultatele 

ştiinţifice obţinute, pe care doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi în cadrul proiectului le 
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menţionează în fişele lunare de activitate, precum şi de a previziona activităţile şi rezultatele pentru 

următoarea perioadă de raportare.  

 

Conform contractelor de studii universitare de doctorat cu bursă POSDRU, doctoranzii au obligaţia 

de a realiza trei rapoarte ale activităţii de cercetare (2 intermediare şi 1 final).  

 

Conform contractelor de cercetare postdoctorală cu bursă POSDRU, cercetătorii postdoctorat au 

obligaţia de a realiza cinci rapoarte ale activităţii de cercetare (4 intermediare şi 1 final).   

 

Rapoartele de cercetare vor fi completate conform calendarului stabilit de echipa de 

management, într-un singur exemplar şi depuse cu semnătura titularului la secretarul de proiect 

(doctorat / cercetători postdoctorat) până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a 

desfăşurat activitatea. Rapoartele de cercetare vor fi încărcate şi în format electronic (editabil, 

identic cu versiunea listată) pe pagina web a proiectului, până la data de 5 a lunii următoare 

celei în care s-a desfăşurat activitatea. 

 

Experţii / comisiile îndrumare şi tutorat analizează şi validează prin contrasemnare Rapoartele de 

cercetare până la data de 10 a lunii următoare următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.  

 

5. Minuta întâlnirii cercetătorilor posdoctorat cu tutorii 

 

Întâlnirile stabilite cel puţin o dată pe lună, având ca rezultat o minută / întâlnire, au rolul de a  

suprinde în mod constant activitatea de tutorat.  

Tutorele raportare științifică (expert tutorat postdoctorat) / Comisia de tutorat raportare ştiinţifică 

întocmesc şi contrasemnează minutele întâlnirilor cu cercetătorii postdoctorat (individuale sau de 

grup, eventual a celor rezultate din întâlnirile echipelor mixte doctoranzi-cercetători postdoctorat), 

inclusiv cu ocazia participării la prezentarea rapoartelor de cercetare. 

 

Minuta întâlnirii lunare se raportează ca livrabil/rezultat de către tutorele raportare științifică 

(expert tutorat postdoctorat), la momentul depunerii raportului individual de activitate.  
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6. Plan de realizare a proiectului individual de cercetare postdoctorală 

 

Planul de realizare a proiectului individual de cercetare postdoctorală se constituie în principalul 

instrument de lucru al cercetătorului postdoctorat.  

 

Planul de realizare se completează şi se transmite iniţial împreună cu prima fişă lunară de 

activitate, într-un singur exemplar, depuse sub semnătura titularului la secretarul de proiect 

(doctorat / cercetători postdoctorat).  

 

Tutorele raportare științifică (expert tutorat postdoctorat) / Comisia de tutorat raportare ştiinţifică 

umăresc constant actualizarea planului de realizare a proiectului individual de cercetare 

postdoctorală. 

 

Actualizarea planului de realizare a proiectului individual de cercetare postdoctorală se realizează 

cel puţin la depunerea rapoartelor de cercetare. Fiecare actualizare va fi urmată de transmiterea 

într-un singur exemplar, depus sub semnătura titularului la secretarul de proiect (cercetători 

postdoctorat). 

 

7. Referat plată burse 

 

Pe baza fişelor lunare de activitate completate într-un singur exemplar depus cu semnătura 

titularului la secretarul de proiect (doctorat / cercetători postdoctorat) până la data de 5 a lunii 

următoare următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, analizate şi validate prin 

contrasemnare de către experţii / comisiile îndrumare şi tutorat până la data de 10 a lunii 

următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, responsabilul financiar/asistentul financiar vor 

realiza referatul de plată a burselor.  

 


