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METODOLOGIE PRIVIND RAPORTĂRILE DOCTORANZILOR ŞI ALE
CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT
COMPLETĂRI PRIVIND RAPORTUL INTERMEDIAR NR. 2
CERCETĂTORI POSTDOCTORAT
1. Conform contractelor de cercetare postdoctorală cu bursă POSDRU, cercetătorii postdoctorat au obligaţia
de a realiza patru rapoarte intermediare ale activităţii de cercetare.
2. Raportul de cercetare intermediar nr. 2 (aferent perioadei octombrie-noiembrie-decembrie 2014) va fi
completat într-un singur exemplar şi depus cu semnătura titularului la secretarul de proiect, până la data de
5 a lunii următoare perioadei de raportare.
3. Tutorele raportare științifică (expert tutorat postdoctorat) / Comisia de tutorat raportare ştiinţifică
analizează şi contrasemnează raportul de cercetare (Secțiunea B.), până la data de 12 a lunii următoare
perioadei de raportare.
4. Analiza/validarea rapoartelor (Secțiunea C.) va avea loc prin prezentări/susțineri/dezbateri cu tutorele/în
comisii, urmând ca mai apoi să fie supuse validării consiliului universității/consiliului ştiinţific, în perioada 923 a lunii în care au fost depuse de către titulari.
5. Rapoartele intermediare de cercetare se completează conform cerințelor din Anexa 5 la metodologie (font
Arial, mărimea 10, spațiere la un rând), astfel:
- o pagină rezervată informațiilor generale (pagina 1),
- un număr par de pagini (2-4) pentru Secțiunea A.,
- o pagină rezervată pentru Secțiunea B.,
- între 10-20 pagini pentru Secțiunea C.
6. Fiecare secțiune începe cu o nouă pagină. Raportul complet se listează pe o singură față a foii de
hârtie. Nu se modifică/nu se elimină textul și formatările inserate deja în formularul standard (cu
excepția textului încadrat de paranteze). Rapoartele care nu respectă aceste condiții vor fi respinse.
7. Secțiunea C. va fi completată conform instrucțiunilor de mai jos.
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE PENTRU SECȚIUNEA C
TITLUL RAPORTULUI (se va scrie cu majuscule, Arial, caracter 12, bold, centrat în partea de sus a paginii)
(rând liber-caracter 10)
(rând liber-caracter 10)
1. INTRODUCERE
(rând liber-caracter 10)
Titlurile principale se scriu cu majuscule, caracter Arial, 10 puncte, bold, aliniate justified şi
numerotate. Vă rugăm să lăsaţi două rânduri libere înaintea fiecărui titlu principal. Textul se va scrie cu:
 Arial, de 10 puncte, justified;
 spaţiere la un rând;
 format A4 standard, portrait;
 marginile stânga, dreapta, sus, jos: 2 cm.
(rând liber-caracter 10)
2. TABELE ŞI FIGURI
(rând liber-caracter 10)
Tabelele şi figurile trebuie să fie dimensionate şi plasate în corpul raportului aşa cum doresc autorii să
apară în materialul publicat. Trebuie avut grijă ca acestea să se încadreze pe o singură pagină. Conţinutul
lor se va scrie cu Arial, caracter 10, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Arial, caracter 10, bold.
Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziționate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub
acestea. Atunci când este cazul se va menționa şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în
corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (Figura 1 - ); (Tabel 1 - ).
Explicați abrevierile şi acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost definite în
rezumat.
(rând liber-caracter 10)
(rând liber-caracter 10)
3. CITĂRILE ÎN CADRUL TEXTULUI
(rând liber-caracter 10)
Când faceți referire la cercetări anterioare în textul articolului dumneavoastră, aveți la dispoziție
următoarele posibilităţi:
a) pentru o singură referinţă, cu un singur autor: (Efros, 2011, p.27).
b) pentru o singură referinţă, cu doi co-autori: (Erdeli, Gheorghilaș, 2006, p.54).
c) dacă preluați un citat, trebuie să indicați pagina (p.), sau paginile (pp.): (Nistoreanu, Dinu, 1997,
p.23) / (Nistoreanu, Dinu, 1997, pp. 23-27).
d) dacă referința are trei sau mai mulți co-autori, îi veți indica pe primii doi si veți folosi expresia "et.
al.": (Neacşu, Glăvan et. al., 2012, pp.57-58).
e) pentru referințe multiple: (Stanciu, 2012, pp.123-124; Brânduş, Cristea, 2013, p.15).
f) dacă citați mai multe lucrări ale aceluiași autor, le veți referenţia în ordine cronologică. Dacă autorul
a publicat mai multe lucrări în același an, le veți distinge folosind litere mici ale alfabetului latin:
(Cucu, 2002a; Efros, 2002b).
g) abrevierile folosite pentru (editor) sau (editori) sunt (ed.) sau (eds.) Ediția sau edițiile se vor abrevia
(edn.) sau (edns.).
h) pentru referințele preluate de pe internet, acolo unde nu este precizat autorul, veți indica, între
paranteze, adresa web.
(rând liber-caracter 10)
(rând liber-caracter 10)
4. CONCLUZII
(rând liber-caracter 10)
O secțiune de concluzii este obligatorie. Concluziile pot recapitula punctele principale ale raportului,
dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanţa raportului sau pot oferi
sugestii referitoare la aplicații ale acesteia sau direcții de extindere a cercetărilor.
(rând liber-caracter 10)
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(rând liber-caracter 10)
BIBLIOGRAFIE
(rând liber-caracter 10)
Bibliografia trebuie să includă lucrările, ordonate alfabetic, după numele de familie al primului autor,
sau al editorului.
 Pentru cărţi, preluați modelul: Numele de familie al autorului, inițiala (inițialele) (Anul publicării)
Titlul (italic), Denumirea editurii, Localitatea de apariție.
1. Neacşu, N., Glăvan, V. Baron, P., Neacşu M. (2012) Geografia şi economia turismului, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2012.
Pentru periodice, preluaţi modelul: Numele de familie al autorului, iniţiala (iniţialele) (Anul publicării)
Titlul (italic). Denumirea periodicului (format normal), volumul (numărul), paginile care-i revin articolului.
2. Powers T.F. (1993) A Look Back, A Look Ahead, Journal of Hospitality & Tourism Research,
17(1), pp.1-14.
Pentru documente descărcate de pe internet, menţionaţi numele autorului (dacă este precizat, în caz
contrar notaţi *** - ), titlul complet al documentului, titlul complet al lucrării din care face parte, adresa web, şi
data la care l-aţi accesat.
3. Ottley Charlie - Wild Carpathia, Almond Films, Travel Channel and The European Nature Trust,
film, http://www.travelchannel.co.uk/news.asp, http://www.earthtimes.org/nature/wild-carpathiafilming-last-untouched-european-wilderness/1554/, accesat în data de 09.05.2013.
4. *** - Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului, București, 2007, http://www.mdrt.ro/turism/studii---strategii, accesat în
data de 10.05.2013.
5. http://www.insse.ro/cms/rw/pages/turism.ro.do, accesat în data de 10.05.2013.
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