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INSTRUCȚIUNI* 

 

1. Exemple de activități care pot fi detaliate în raport: 

- Activitate de documentare (o scurtă descriere a concluziilor rezultate din analiza surselor bibliografice 

disponibile, referitoare la tema de cercetare). 

- Prezentarea unor activități practice derulate (planificarea experimentului, întocmire și aprobare de 

protocoale, selecție subiecți, aplicarea unor metode experimentale etc.). 

- Descriere succintă a rezultatelor preliminare. 

- Diseminarea rezultatelor (redactarea unor lucrări științifice cu sau fără trimitere spre publicare, întocmirea 

răspunsului pentru o recenzie, trimiterea unor rezumate la conferințe internaționale etc.). Vor fi specificate 

detalii (de ex. titlul revistei sau conferinței, publicarea în volum cu ISSN / ISBN a rezumatului) și vor fi anexate 

copii ale documentelor care atestă acceptarea sau publicarea.  

 

2. Unul dintre indicatorii de rezultat este reprezentat de minim o lucrare ştiinţifică prezentată la un 

congres/conferinţă în domeniul de interes ştiinţific, în calitate de prim autor.  

Totodată, este specificată obligația de a include în toate lucrările publicate/prezentate menţiunea 
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Menţiunea va fi exprimată în limba engleză sau în limba română; neefectuarea acestei menţiuni atrage după 

sine neluarea în considerare a articolului în cadrul prezentului proiect. 

 

3. Conform articolului 11, litera e) din Contractul de sprijin financiar pentru studii universitare de 

doctorat rapoartele lunare vor fi depuse cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se 

raportează, excepţie făcând raportul de activitate aferent lunii a 6-a (decembrie) şi raportul final care 

se depun în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea activităţilor raportate de doctorand. 

 

4. Modelul de raport final va fi trimis ulterior. 

 

 

*NOTĂ: ACEASTĂ PAGINĂ NU VA FI INCLUSĂ ÎN RAPORTUL LUNAR DE ACTIVITATE DE 

. 


