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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 
 
 

CERINŢE ŞI PROCEDURI PENTRU FINALIZAREA, PREZENTAREA  
ŞI EVALUAREA LUCRĂRII FINALE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 

PENTRU CERCETĂTORII DIN PRIMA ETAPĂ DE EVALUARE ŞI ADMITERE 
(01 februarie 2011 – 31 ianuarie 2013) 

 
Potrivit contractelor individuale de cercetare postdoctorală, absolvirea stagiului de 

cercetare postdoctorală se face printr-un raport ştiinţific final de cercetare, lucrare realizată de 

cercetătorul postdoctoral sub îndrumarea ştiinţifică a expertului coordonator. 

Lucrarea se prezintă spre dezbatere în colectivul tematic de cercetare al şcolii 

postdoctorale şi, la recomandarea acestuia, este susţinută în faţa unei comisii de evaluare stabilită 

de Consiliul ştiinţific. 

Stagiul de cercetare postdoctorală se consideră încheiat după aprobarea lucrării finale, cu 

recomandarea de publicare în conformitate cu cerinţele cererii de finanţare a proiectului. 

Cerinţe generale pentru realizarea raportului ştiinţific final de cercetare: 
 
1. Conţinutul ştiinţific va fi convergent cu titlul temei asumate la semnarea contractului, 

incluzând elemente de noutate şi contribuţii personale clar identificate şi respectând rigorile unei 

cercetări ştiinţifice de înalt nivel academic. Construcţia lucrării va urmări îndeplinirea cerinţelor de 

calitate ştiinţifică, redacţională şi de prezentare, în conformitate cu cerinţele admiterii în grupul 

ţintă. 

Lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale: 
a) dovada cunoaşterii stadiului actual al cercetării în domeniu; 
b) respectarea scopului şi obiectivelor asumate prin contract; 
c) prezentarea detaliată a metodologiei utilizate; 
d) descrierea rezultatelor, cu evidenţierea gradului lor de îndeplinire faţă de nivelul asumat 

iniţial; 
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e) evidenţierea contribuţiilor proprii aduse la cercetare (dezvoltare conceptuală, de metodologii 

şi instrumente de analiză, cercetare aplicativă sau fundamentală originală etc.);  

f) evaluarea impactului posibil al cercetării in domeniul studiat, cu identificarea elementelor 

specifice urmărite prin proiect. 

2. Termenul de predare al lucrării este 31 decembrie 2012. Lucrarea va fi însoţită de:  

- Declaraţia olografă a autorului privind originalitatea lucrării, respectarea regulilor privind 

proprietatea intelectuală şi nefinaţarea din alte surse (anexa nr. 1); 

- Lista publicaţiilor, a comunicărilor şi intervenţiilor publice în legătură cu tema de 

cercetare, realizate în perioada stagiului de pregătire.  

După aprobarea lucrării de către expertul coordonator, printr-un Raport preliminar de 
evaluare, aceasta este supusă dezbaterii în colectivele tematice preliminare până la 15 ianuarie 

2013. Rezultatele dezbaterii în colectivele de specialitate vor fi consemnate într-o Minută, pe baza 

căreia se propune susţinerea publică. 

3. Susţinerea publică în vederea evaluării va avea loc în faţa comisiilor de evaluare 

aprobate de Consiliul Ştiinţific, cel târziu până la data de 31 ianuarie 2013.  

Termenul final pentru predarea lucrării spre publicare este 31 ianuarie 2013. 

4. Cerinţe de redactare a lucrării finale: 

Lucrarea va fi redactată în limba română.  

Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi.  

Formatul întregii lucrări este A4. Numărul total de pagini al disertaţiei va fi între 150 şi 200 

de pagini (inclusiv bibliografia, dar fără anexe), cu următoarele elemente:  

a) Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -

> Margins):  

- stânga: 3 cm;  

- dreapta: 1,5 cm;  

- sus: 1,5 cm;  

- jos: 1,5 cm.  

b) Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linie (Format- 

>Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);  

c) Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat 

între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare 
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de 1,25 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Excepţie fac titlurile capitolelor, care vor fi 

aliniate centrat, precum şi etichetele ilustraţiilor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos);  

d) Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 
puncte, utilizând diacriticele specifice limbii române (ă, ş, ţ, î, â);  

e) Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până 

la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Cuprinsul. Numărul de 

pagină se inserează în subsolul paginii, centrat;  

f) Capitole – se redactează cu font de mărime 16 puncte, scris bold şi cu majuscule. Fiecare 

capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele.  

g) Subcapitole – mărimea literei va fi 14 puncte, bold, text normal.  

h) Ilustraţiile se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de 

a doua reprezentând numărul imaginii din capitolul respectiv. Fiecare ilustraţie are număr şi titlu, 

care se menţionează deasupra imaginii, aliniat centrat. Dacă este cazul, sursa se precizează sub 

imagine, aliniat la stânga, indicând în mod obligatoriu numele autorului (lor), lucrarea (cartea), 

editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă; mărimea caracterului cu care se va scrie 

sursa este de 9 puncte.  

i) Figuri - figurile (aici sunt incluse hărţi, imagini, grafice, capturi de ecran etc.) se 

numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul 

figurii din capitolul respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, 

centrat; sursa figurii se înscrie sub imagine, aliniată la stânga, indicând numele autorului (lor), 

lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă; caracterul folosit pentru 

scriere va avea 9 puncte.  

j) Bibliografia - se va redacta conform normelor agreate la nivel internaţional (de ex.: cele 

prezentate pe site-ul:  

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2011.pdf). 

Alte recomandări privind redactarea lucrării postdoctorale:  

- Titlurile şi subtitlurile trebuie să fie relevante pentru conţinut, formulate clar şi concis.  

- Nu se va abuza de tehnici de subliniere (bolduire, scris cursiv etc.).  

- Nu se va folosi text subliniat “underline”.  

- Citările vor fi trecute în text şi nu în note de subsol.  

- Bibliografia va fi scrisă normal (nu în tabel).  
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5. Alte precizări de interes pentru postdoctoranzi: 

a) Evaluarea primară a lucrării se va face de expertul coordonator şi de o comisie de 

evaluare avizată de Consiliul ştiinţific al Şcolii.  

Scopul acestei evaluări este de a verifica realizarea obiectivelor asumate prin contract şi 

prin proiectul de cercetare postdoctorală, precum şi evaluarea standardelor ştiinţifice la care s-a 

asigurat realizarea obiectivelor stabilite. 

b) Susţinerea publică a lucrării se va face în şedinţă deschisă, în faţa comisiei, în 

prezenţa expertului coordonator. Neprezentarea nejustificată a postdoctorandului la data, ora şi 

locaţia stabilite conduce la eliminarea acestuia, cu toate consecinţele contractuale ce derivă din 

neîndeplinirea obligaţiilor asumate. Absenţa justificată de la susţinerea programată se anunţă în 

prealabil prin document scris, depus la secretariatul proiectului, se probează prin documente 

oficiale, prezentate în original şi nu exclude obligativitatea prezentării în faţa comisiei pentru 

susţinere la o dată ulterior stabilită. 

La susţinere, postdoctorandul va face o prezentare a lucrării putându-se folosi tehnici de 

comunicare digitală în format Power Point; eventual, va avea loc şi o sesiune de întrebări şi 

răspunsuri cu comisia sau alte persoane prezente la şedinţa publică. Prezentarea rezultatelor 

cercetării nu poate depăşi 15 minute. 

c) Raportul (lucrarea) final(ă) de cercetare se depune în format printat şi electronic la 

secretariatul proiectului, cel târziu la termenul final precizat anterior (31 decembrie 2012) şi va fi 

însoţit de Lista anexelor (articole, comunicări publice etc.), toate în două exemplare. Se va atribui 

un număr de înregistrare ce va fi comunicat post-doctorandului. 

Lista publicaţiilor se va structura astfel: 

a) Articole în reviste ISI, cu indicarea factorului de impact şi a scorului relativ de influenţă 

(conform listei oficiale de la 1 ian. 2012); 

b) Comunicări incluse în volum ISI Proceedings; 

c) Articole în reviste indexate în BDI; 

d) Comunicări în volumele conferinţelor internaţionale non-ISI. 

Pentru fiecare material publicat se indică toate elementele de identificare şi căutare 

electronică. Dacă nu se pot regăsi prin accesare link pe internet, atunci se vor anexa copii ale 

volumului tipărit (coperta, cuprins, articolul/comunicarea integrală).  

Se includ în listă doar acele articole/comunicări care au fost deja publicate sau care au 

primit acceptul de publicare (în acest caz se anexează documentul doveditor al acceptării). 
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ACADEMIA ROMÂNĂ 

 
 
 
 

Raport ştiinţific de 
cercetare postdoctorală 

 
 
 
 

 
Expert coordonator: 
Titlu ştiinţific Prenume NUME 
 

Cercetător postdoctorand: 
       Prenume NUME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 2012 
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Titlul 
(acelaşi cu cel înscris în contractul de bursă postdoctorală) 

 
 
 
 
Expert coordonator: 

Titlu ştiinţific Prenume NUME 
 
 

Cercetător postdoctorand: 
       Prenume NUME 
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