UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”
Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758

IMPORTANT ŞI URGENT!
Către toţi cercetătorii
Stimaţi colegi,
Având în vedere că, în urma procedurilor de avizare a rapoartelor finale de activitate şi
progres, s-a constatat că redactarea acestora nu este conformă cu cerinţele
obligatorii ale Proiectului,
Vă adresăm rugămintea de a revedea Raportul final, care trebuie să cuprindă:
a) asigurarea îndeplinirii angajamentelor asumate prin contractul individual
de cercetare, respectiv pe cele 4 semestre (conform anexe la contract);
b) nivelul îndeplinirii acestor obiective generale, cu detalierea activităţilor
întreprinse, a rezultatelor estimate;
c) detalierea acestor rezultate, respectiv: Raportul de cercetare/lucrarea de
cercetare (nr. de pagini, cu anexe); articolele publicate (cu identificarea lor completă,
conform cerinţelor asumate) - articolele trimise şi acceptate spre publicare (cu indicarea
revistei şi a referinţelor sale de identificare, a dovezii de acceptare spre publicare); cărţi
publicate (cu indicarea editurii, ISBN, nr. pagini, oraşul/ţara apariţiei); capitole din cărţi
(aceleaşi referinţe de identificare); sesiuni şi conferinţe la care aţi participat, cu indicarea
organizatorului, a tematicii, a locului şi perioadei de desfăşurare (pentru conferinţele
organizate în cadrul Proiectului se vor prezenta certificatele de participare emise de Proiect);
comunicările susţinute la conferinţe şi sesiuni ori seminarii în ţară sau în străinătate, cu
indicarea modului de valorificare/diseminare (publicare în proceeding, în anale, în sesiuni de
postere etc; pentru fiecare indicare a referinţelor de identificare); alte activităţi
desfăşurate în legătură cu şi în cadrul Proiectului (interviuri TV, radio, expoziţii etc.).
d) Atenţie(!): pentru fiecare carte, articol sau revistă se indică suportul (hârtie sau
format electronic) de publicare (ISBN, ISSN); pentru reviste, se indică în mod obligatoriu
adresa web unde este indexată revista respectivă, pentru a fi regăsită în cazul evaluării
individuale, cu precizarea nivelului de indexare a publicaţiei respective (ISI, BDI, CNCSIS).
Pentru revistele care nu sunt indexate sau nu au un site de prezentare-înmagazinare
şi regăsire, se va reproduce coperta revistei şi articolul în întregime, anexându-se la
Raport. De asemenea, pentru cărţi se va reproduce coperta cărţii şi, eventual,
sumarul, care vor fi anexate la Raport.
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e) Un spaţiu aparte în detalierea rezultatelor vă rugăm să acordaţi, în Raport,
prezentării intervenţiilor Dumneavoastră la sesiunile interne de evaluare periodică
(rămase nepublicate), pe care vă rugăm să le ataşaţi la Raport.
De asemenea, prezentările susţinute în faţa comisiilor publice de evaluare
finală a lucrărilor de cercetare din lunile ianuarie şi martie (texte descriptive, sinteze,
slide-uri etc.) vor fi ataşate la Raport.
Termenul-limită de predare (atât prin e-mail format word, cât şi pe suport
hârtie la secretariatul Şcolii) a Raportului cu datele şi materialele solicitate este 20
aprilie 2013, data la care se finalizează Raportul general al Proiectului.
Precizăm că, în lipsa Rapoartelor, la evaluarea activităţii din partea OIPOSDRUAMPOSDRU există riscul declarării ca neeligibile a burselor încasate, cu toate consecinţele
asumate prin contract.

Cu cele mai alese sentimente,
Manager Proiect,
Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc
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