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1. MISIUNEA EXPERŢILOR COORDONATORI DE TEMĂ DE CERCETARE 

Experţii coordonatori sunt personalităţi recunoscute prin experienţă, competenţă şi rezultatele în 
cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă din domeniile curriculare ale şcolii postdoctorale, 
din zone conexe şi/sau inter- şi transdisciplinare. 

Corpul de experţi coordonatori a fost propus şi constituit încă din faza depunerii propunerii de 
proiect la AMPOSDRU şi este compus din membri şi membri corespondenţi ai Academiei Române, 
cercetători gradul I sau/şi profesori universitari din institutele şi universităţile partenere naţionale şi 
internaţionale. 

Misiunea principală a experţilor coordonatori este consilierea, îndrumarea şi supervizarea ştiinţifică 
a cercetătorilor care au obţinut burse postdoctorale în urma derulării procedurilor de evaluare şi 
selecţie, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea 
burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul 
proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, contract de finanţare 
nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. 

Îndeplinirea misiunii experţilor se realizează prin:  

1.1. Activităţi specifice pentru construcţia instituţională şi pilotarea programului de 
pregătire şi cercetare postdoctorală în domeniul curricular al şcolii şi domenii conexe 
inter- şi transdisciplinare: 

 Participarea activă la elaborarea normelor metodologice şi a procedurilor interne pentru 
organizarea şi funcţionarea şcolii postdoctorale; 

 Contribuţii la stabilirea tematicilor şi la constituirea modulelor de formare orizontală şi a 
colectivelor interdisciplinare; 

 Susţinerea unor expuneri de înaltă ţinută academică la conferinţe, seminarii şi sesiuni 
ştiinţifice organizate pe parcursul derulării proiectului; 

 Contribuţii la elaborarea substanţei ghidurilor de bună practică înscrise în descrierea 
obiectivelor proiectului (cu privire la schimbul internaţional de experienţă, transferul şi 
diseminarea rezultatelor cercetării etc.); 

 Contribuţii la dezvoltarea şi inovarea instrumentarului ştiinţifico-metodologic al cercetărilor 
inter- şi transdisciplinare; contribuţii la constituirea unor baze de date. 

 Promovarea vizibilităţii interne şi externe a proiectelor de cercetare ale şcolii postdoctorale. 

1.2. Activităţi de îndrumare şi supervizare ştiinţifică a cercetătorilor: 

 Asistarea cercetătorilor în elaborarea fişelor tematice de cercetare, respectiv structura şi 
cuprinsul pe capitole al cercetării, şi a programelor individuale de studiu şi activitate 
(alegerea celor mai relevante şi mai noi aspecte şi tendinţe pe aria tematică a cercetării, 
selectarea bibliografiei şi a principalelor metode şi instrumente de cercetare, alegerea 
partenerului extern, calendarul de derulare a cercetării, stabilirea modulelor şi a articolelor, 
referatelor, comunicărilor ce se vor elabora etc.); 

 Verificarea lunară a progreselor realizate de cercetător pe parcursul programului 
postdoctoral; 

 Monitorizarea indicatorilor de performanţă înscrişi în contract; 

 Verificarea şi contrasemnarea rapoartelor lunare şi trimestriale de activitate ale 
cercetătorilor, conform programelor individuale; 

 Supervizarea activităţii şi a rapoartelor ştiinţifice pentru stagiul de pregătire în străinătate al 
postdoctoranzilor; 
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 Supervizarea ştiinţifică a articolelor transmise spre publicare şi a comunicărilor ştiinţifice 
elaborate de cercetători; 

 Acordarea suportului ştiinţific şi a bunului de tipar pentru definitivarea formei finale a lucrării 
de cercetare postdoctorală. 

Misiunea fiecărui expert este conformă cu fişa postului. Fiecare expert coordonează activitatea pentru, 
de regulă, maximum 4 cercetători şi întocmeşte lunar un raport individual de activitate, conform 
modelului din Anexa 1. 

 

2. MISIUNEA CERCETĂTORILOR POSTDOCTORALI 

Prin înscrierea la competiţia pentru obţinerea bursei fiecare solicitant de sprijin şi-a formulat un 
titlu de temă de cercetare, conectată cu denumirea şi obiectivele şcolii postdoctorale. 

Tema proprie este necesar să intre în rezonanţă atât cu acquisul european al cunoştinţelor în 
domeniu, cât şi cu tendinţele previzibile ale dezvoltărilor viitoare în ştiinţă şi cercetare pe aria 
curriculară a şcolii, inclusiv în domenii conexe inter- şi transdisciplinare. 

Prin urmare, bursierul îşi va structura conţinutul cercetării şi calendarul acesteia, împreună cu 
expertul coordonator, astfel încât să răspundă exigenţelor, conţinutului şi spiritului obiectivelor 
generale şi specifice, aşa cum au fost conturate în descrierea iniţială a propunerii de şcoală 
postdoctorală. 

Cercetătorul are obligaţia să realizeze cercetări ştiinţifice originale în domeniul temei proiectului de 
cercetare postdoctorală, precum şi de a publica şi comunica rezultatele respective, singur sau în 
colaborare, respectând principiile de disciplină şi de etică în cercetarea ştiinţifică, în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare şi cu practicile europene. 

Pe parcursul cercetării postdoctorale, cercetătorul are obligaţia să nu participe la alte stagii externe 
de cercetare ştiinţifică fără avizul expertului coordonator şi managerului de proiect, pentru a evita 
dubla finanţare, conform reglementărilor OIPOSDRU-MECTS.  

Pornind de la acestea şi în conformitate cu contractul încheiat cu Academia Română, cercetătorului 
postdoctoral îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

2.1. În planul misiunii specifice de cercetare ştiinţifică: 

 Elaborarea, împreună cu expertul coordonator, a fişei tematice de cercetare, respectiv 
structura şi cuprinsul pe capitole ale cercetării, şi a programului individual de studiu şi 
activitate (alegerea celor mai relevante şi mai noi aspecte şi tendinţe pe aria tematică a 
cercetării, selectarea bibliografiei şi a principalelor metode şi instrumente de cercetare, 
alegerea partenerului extern, calendarul de derulare a cercetării, stabilirea modulelor şi a 
articolelor, referatelor, comunicărilor ce se vor elabora etc.); 

 Respectarea calendarului şi obiectivelor cercetării postdoctorale stabilite de comun acord cu 
expertul coordonator; 

  Elaborarea unei lucrări de cercetare circumscrise proiectului „Valorificarea identităţilor 
culturale în procesele globale” şi înaintarea acesteia cu o lună înainte de finalul stagiului 
către expertul coordonator, însoţită de un raport final de activitate, în care se vor preciza 
rezultatele obţinute pe parcursul cercetării în raport cu obiectivele propuse; 

 Elaborarea cel puţin a două articole ştiinţifice din aria tematică a proiectului şi 
publicarea/trimiterea spre publicare şi confirmarea reţinerii pentru publicare a 
acestora într-o revistă de specialitate cotată ISI Thomson, BDI şi CNCSIS B+; 
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 Participarea la cele 5 seminarii şi 3 conferinţe naţionale şi internaţionale (3 privind 
egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă) organizate pe parcursul proiectului cu lucrări din 
domeniul abordat pe parcursul cercetării postdoctorale; 

 Elaborarea de rapoarte de activitate lunare şi trimestriale privind stadiul cercetării 
postdoctorale, care vor fi depuse în termen de 5/10 zile de la data încheierii fiecărei 
luni sau fiecărui trimestru la expertul coordonator spre avizare (Anexa 2, 3 şi 4); 

 Elaborarea de rapoarte pentru stagiile de cercetare în străinătate, privind schimbul de 
bune practici naţionale şi internaţionale de care a beneficiat în timpul proiectului şi 
depunerea acestora în termen de 10 zile de la revenirea în ţară/stagiu naţional, la expertul 
coordonator spre avizare. 

2.2. Alte prevederi pentru împlinirea misiunii: 

 Includerea în toate lucrările publicate/prezentate a menţiunii: „Această lucrare a fost 
realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, 
cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de 
finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758, sau ”This paper is supported by the Sectorial 
Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the 
European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number SOP 
HRD/89/1.5/S/59758”, după caz; Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi 
industrială asupra rezultatelor obţinute în cadrul stagiului de cercetare postdoctorală aparţin 
Academiei Române;  

 Respectarea legislaţiei în vigoare precum şi a normelor de disciplină şi deontologie stabilite 
prin regulamentele Academiei Române şi ale partenerilor, precum şi pe cele specifice 
contractelor finanţate din fonduri structurale europene; 

 Participarea la toate celelalte activităţi organizate în cadrul proiectului şi respectarea tuturor 
obligaţiilor asumate prin contractul semnat cu Academia Română. 
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ANEXA 1 

Completat de:  

Funcţia în cadrul Echipei de 
Proiect: 

Expert coordonator 

Perioada de raportare:  Numărul raportului 

  

Locaţia: Localitatea: Bucureşti 

Activitatea:  

3. Promovarea proiectului finanţat din Fondul Social European 
5. Construcţia instituţională şi pilotarea programului de pregătire şi cercetare 

postdoctorală în domeniul ştiinţelor şi domenii conexe inter- şi transdisciplinare  
6. Selecţia cercetătorilor postdoctorali şi pregătirea programelor individuale de 

cercetare şi studiu 
7. Organizarea programului de cercetare postdoctorală 
8. Derularea programului de pregătire şi cercetare postdoctorale şi sprijin 

financiar pentru cercetătorii postdoctorali 

R A P O R T   D E   A C T I V I T A T E 

LUNA......................... /ANUL 2011 

Anul de implementare 

Ziua 
SUBACTIVITATEA*/Descrierea sumară a 

subactivităţii 
Ore 

lucrate/zi 

Locul 
desfăşurării 

activităţii 
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X Total ore lucrate 20  

 
Probleme întâlnite şi propuneri de rezolvare (dacă este cazul): 
............................................................................................................................... 
Recomandări (dacă este cazul): ............................................................................  
Altele (diverse): ....................................................................................................  

 

Aprobat,                                                                
Avizat, 

Întocmit, 

  

Manager proiect,                                                  Expert coordonator, 

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc                                

NOTĂ: 
*Pornind de la Graficul de activităţi al proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758 şi de la obligaţiile ce le 

revin prin fişa postului, experţii coordonatori pot include în raportul de activitate următoarele 
categorii de subactivităţi: 

Activitatea Subactivitatea 

3.5. Publicarea şi diseminarea proiectelor de 
cercetare realizate de cercetători în cadrul 
programelor postdoctorale; 

Activitatea 3.  

Promovarea proiectului finanţat din 
Fondul Social European 

3.6. Realizarea de campanii de promovare a 
proiectului în mediile academice. 

5.1. Construcţia structurii de coordonare ştiinţifică 
şi asigurarea calităţii; 

5.2. Elaborarea setului de proceduri specifice 
pentru funcţionarea programului de pregătire 
şi cercetare postdoctorală; 

5.3. Realizarea de Ghiduri de bună practică cu 
privire la schimbul de experienţă 
internaţională; 

5.5. Definirea strategiei şi a temelor de cercetare 
interdisciplinare prioritare de cercetare 
postdoctorală în domeniul ştiinţelor şi domenii 
conexe inter- şi transdisciplinare; 

5.6. Stabilirea colectivelor de cercetare 
interdisciplinară; 

5.7. Actualizarea tematicii de cercetare 
postdoctorală; 

Activitatea 5.  

Construcţia instituţională şi pilotarea 
programului de pregătire şi cercetare 
postdoctorală în domeniul ariei 
curriculare a şcolii şi domenii conexe 
inter- şi transdisciplinare 

5.8. Derularea, monitorizarea şi evaluarea 
programului de cercetare şi studii 
postdoctorale. 
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Activitatea Subactivitatea 

6.5. Definirea programelor individuale de cercetare 
şi studii pentru cercetătorii admişi; 

Activitatea 6.  

Selecţia cercetătorilor postdoctorali şi 
pregătirea programelor individuale de 
cercetare şi studiu 

6.6. Monitorizarea şi actualizarea programelor de 
pregătire şi cercetare. 

7.1. Identificarea şi diversificarea metodelor de 
pregătire pentru cercetători; 

7.2. Managementul derulării programului din punct 
de vedere logistic şi administrativ, inclusiv 
pentru activităţile din afara ţării; 

Activitatea 7.  

Organizarea programului de cercetare 
postdoctorală 

7.4. Pregătirea activităţilor inovatoare cu caracter 
interdisciplinar. 

8.1. Elaborarea şi validarea modulelor de formare 
orizontală; 

8.2. Derularea cursurilor de formare orizontală; 

8.3. Elaborarea şi furnizarea modulelor de 
pregătire tematică specifică, în funcţie de 
specificul temei; 

8.4. Îndrumarea/supervizarea ştiinţifică a 
cercetătorilor postdoc în cadrul colectivelor de 
cercetare; 

8.5. Organizarea şi derularea mobilităţilor de 
pregătire/documentare/cercetare ale 
cercetătorilor postdoctorali;  

8.6. Monitorizarea şi evaluarea performanţelor 
cercetătorilor postdoctorali sprijiniţi; 

Activitatea 8.  

Derularea programului de pregătire şi 
cercetare postdoctorală şi sprijin 
financiar pentru cercetătorii 
postdoctorali 

8.7. Realizarea şi prezentarea proiectelor de 
cercetare. 
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ANEXA 2 

 

Raport individual de activitate lunar 

privind stadiul cercetării postdoctorale 

MODEL CADRU 

AVIZAT, 

EXPERT COORDONATOR 

____________________ 

1. Nume şi prenume postdoctorand: 

2. Nume şi prenume expert coordonator: 

3. Luna/anul: 

4. Activităţile derulate: 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea activităţii Activitatea corespondentă din 
contractul de studii 

postdoctorale/planul de lucru 
individual* 

Rezultate 
obţinute** 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Notă: *Pentru fiecare activitate raportată bursierul trebuie să specifice: 

I) activitatea corespondentă din contractul de studii postdoctorale, respectiv: 

a) cercetare/documentare în ţară; 
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b) stagiu cercetare/documentare în spaţiul UE; 

c) pregătire/publicare articole/studii/comunicări; 

d) participare la cursuri de formare specifică organizate în cadrul proiectului; 

e) participare cu comunicare/raport la conferinţe/congrese naţionale; 

f) participare cu comunicare/raport la conferinţe/congrese internaţionale; 

g) întâlniri de lucru cu experţii coordonatori. 

şi  

II) activitatea corespondentă din planul de lucru individual. 

**Prezentarea rezultatelor obţinute se realizează prin raportare la rezultatele preconizate a fi obţinute 
în respectiva etapă de cercetare în planul de lucru.  

Se precizează eventualele probleme întâmpinate în obţinerea rezultatelor şi soluţiile propuse pentru 
remedierea acestora. 

 

CERCETĂTOR, 

Nume şi prenume 

 

Semnătura 
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ANEXA 3 

Raport individual trimestrial de activitate 

privind stadiul cercetării postdoctorale 

AVIZAT, 

MANAGER PROIECT 

____________________ 

 

luna anul 

  

  

  

 

Nume  Prenume 

  

 

1. Titlul proiectului de cercetare postdoctorală 
2. Obiectivul general  

3. Obiectivele specifice etapei raportate 

4. Activităţile derulate 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activităţii Activitatea corespondentă din 
contractul de studii 

postdoctorale/planul de lucru 
individual* 

1   

2   

...   

n   

 

Notă: *Pentru fiecare activitate raportată cercetătorul trebuie să specifice: 

I) activitatea corespondentă din contractul de studii postdoctorale, respectiv: 
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a) cercetare/documentare în ţară; 

b) stagiu cercetare/documentare în spaţiul UE; 

c) pregătire/publicare articole/studii/comunicări; 

d) participare la cursuri de formare specifică organizate în cadrul proiectului; 

e) participare cu comunicare/raport la conferinţe/congrese naţionale; 

f) participare cu comunicare/raport la conferinţe/congrese internaţionale; 

g) întâlniri de lucru cu experţii coordonatori. 

şi  

II) activitatea corespondentă din planul de lucru individual. 

5. Rezultate obţinute 

Prezentarea rezultatelor obţinute se realizează prin raportare la rezultatele preconizate a fi 
obţinute în respectiva etapă de cercetare în planul de lucru. Se anexează articole, capitole, sinteze 
etc. elaborate în perioada raportată. 

Se precizează eventualele probleme întâmpinate în obţinerea rezultatelor şi soluţiile propuse 
pentru remedierea acestora. 

6. Indicatori de performanţă 

Se precizează: 

- articole transmise spre publicare; 

- articole acceptate spre publicare; 

- articole publicate; 

- cărţi publicate; 

- participări la conferinţe naţionale; 

- participări la conferinţe internaţionale. 

7. Obiectivele stabilite pentru trimestrul următor. 

 

 Avizat, 

CERCETĂTOR, EXPERT COORDONATOR 

Nume şi prenume Nume şi prenume 

  

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

ANEXA 4 

 

Instrucţiune 

pentru întocmirea şi transmiterea  

rapoartelor de activitate trimestriale 

 

Conform reglementărilor şi instrucţiunilor Organismului Intermediar al Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
raportul de activitate reprezintă documentul justificativ, pe baza căruia se rambursează bursele plătite 
cercetătorilor postdoctorali incluşi în grupurile ţintă ale proiectelor POSDRU. 

 

Art. 1. Raportul de activitate se va întocmi trimestrial, conform modelului ataşat, şi va fi predat 
expertului coordonator în termen de 10 zile de la data încheierii fiecărui trimestru. 

Art. 2. Cercetătorii postdoctorali trebuie să desfăşoare activităţi de cercetare/documentare/ 
diseminare specifice proiectului. 

Art. 3. Pentru fiecare activitate raportată bursierul trebuie să specifice: 

I) activitatea corespondentă din contractul de studii postdoctorale, respectiv: 

a) cercetare/documentare în ţară; 

b) stagiu de cercetare/documentare în spaţiul UE; 

c) pregătire/publicare articole/studii/comunicări; 

d) participare la cursuri de formare specifică organizate în cadrul proiectului; 

e) participare cu comunicare/raport la conferinţe/congrese naţionale; 

f) participare cu comunicare/raport la conferinţe/congrese internaţionale; 

g) întâlniri de lucru cu experţii coordonatori. 

şi  

II) activitatea corespondentă din planul de lucru individual. 

Art. 4. Pentru perioada celor 3 luni de stagiu de cercetare în străinătate, cercetătorii au obligaţia 
întocmirii unui raport de activitate privind conţinutul ştiinţific şi metodologic al stagiului, pe 
care îl va depune la expertul coordonator în termen de 10 zile de la data revenirii în ţară. 

Art. 5. Plata bursei este condiţionată de avizarea favorabilă a raportului trimestrial de către expertul 
coordonator şi managerul de proiect. Acesta trebuie să corespundă activităţilor raportate în 
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timesheet-urile lunare pentru monitorizarea activităţilor desfăşurate, stabilite de comun acord 
de către bursieri cu experţii coordonatori. 

Art. 6. Nerespectarea obligaţiilor de raportare trimestrială a activităţilor derulate pe parcursul 
stagiului şi a conţinutului acestora, inclusiv pentru deplasările în străinătate, şi neavizarea 
favorabilă a rapoartelor de către expertul coordonator şi managerul de proiect atrag 
suspendarea plăţii bursei până la data îndeplinirii acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORAT  AVIZAT  APROBAT  EDIŢIA  REVIZIA  
Echipa de 
management a 
proiectului  

Consiliul Ştiinţific  
Acad. Eugen Simion, 
Preşedinte 

Manager proiect, 
Prof. dr. dr. H.C. 
Valeriu Ioan-Franc 
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