RAPORT DE CERCETARE
I. DATELE DE IDENTIFICARE
Titlul proiectului de cercetare:
Director de proiect:
Nr. Contract de grant:
Raport de Fază: □ intermediară □ finală

II. ÎNCADRAREA ÎN OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE PROGRAMULUI
1. Precizați la atingerea cărora dintre obiectivele principale ale Programului de Granturi USAMV
Cluj-Napoca1, prezentate mai jos, va contribui activitatea dvs. de cercetare derulată în cadrul
proiectului:
□ Creșterea numărului de articole ISI publicate în reviste cu scor de influență
□ Dezvoltarea capacității de cercetare – dezvoltare – inovare
□ Utilizarea bazei de cercetare existente
□ Inițierea de noi granturi naționale și internaționale
□ Creșterea vizibilității cercetării tinerilor cercetători
□ Creșterea punctajului în evaluarea instituțională
2. Argumentați alegerea făcută la pct. de mai sus (max. 2000 caractere):

3. Precizați la care dintre rezultatul/rezultatele estimate ale Programului de Granturi USAMV ClujNapoca1, prezentate mai jos, va contribui rezultatul/rezultatele obținute prin proiectul dvs.:
□ Creșterea vizibilității la nivel național și internațional a cercetării aplicative și a tehnologiilor
inovative elaborate în USAMV Cluj-Napoca
□ Dezvoltarea capacității instituționale și a competențelor resurselor umane dedicate cercetării
aplicative și dezvoltării de tehnologii inovative în România
□ Stimularea capacității USAMV Cluj-Napoca pentru a candida cu succes la proiectele de finanțare
europene și internaționale

1

Conform: Anunț de lansare a Competiției 2012
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4. Argumentați alegerea făcută la pct. de mai sus (max. 2000 caractere):

III. DEVIZUL PROIECTULUI
1. Completați Tabelul de mai jos, pe baza datelor înscrise în Devizul aprobat al proiectului (Anexa 2
la Contractul de finanțare2) și a evidenței contabile existentă la Departamentul de Cercetare:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Categoria de cheltuieli

Devizul proiectului
Prevăzut pt.
Cheltuit în
Semestrul I 2012 Semestrul I 2012
(lei)
(lei)

Diferențe

Achiziționarea de reactivi și consumabile
Taxe de acces la infrastructura de
cercetare
Taxe de participare la manifestări
științifice din străinătate
Taxe de participare la manifestări
științifice din țară
Deplasări în străinătate
Deplasări în țară
Taxe de publicare (articol ISI, alte
materiale/articole in tara sau strainatate)
Alte cheltuieli
TOTAL

2. Pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli de mai sus, precizați modul în care sumele cheltuite
au contribuit/vor contribui la derularea activității dvs. de cercetare în cadrul proiectului și/sau la
obținerea rezultatelor asumate prin proiect (max. 2500 caractere):

3. În situația în care în Tabelul de mai sus există diferențe în sumele prevăzute pentru semestrul I și
sumele cheltuite, vă rugăm să precizați cauza acestor diferențe și modul în care acestea au
afectat/vor afecta derularea activității dvs. de cercetare în cadrul proiectului și/sau obținerea
rezultatelor asumate prin proiect; se va preciza de asemenea modul în care aceste diferențe vor fi
reglate pentru a se respecta valoarea maximă a devizului, de 12.000 lei, prevăzută la pct. 4.1 din
Contractul de finanțare (max. 1000 caractere):

4. Completați Tabelul de mai jos, pe baza datelor înscrise în Devizul aprobat al proiectului (Anexa 2
la Contractul de finanțare2) și a eventualelor realocări/diminuări din devizul aferent Semestrului I:

Nr.
crt.

2

Categoria de cheltuieli

Devizul proiectului
Propunerea
Prevăzut pt.
Realocări/Diminuări de Deviz pt.
Semestrul
Semestrul II
din Semestrul I
II 2012 (lei)
2012 (lei)
2012 (lei)

Conform: Anexa 2 – Devizul proiectului
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Achiziționarea de reactivi și
consumabile
Taxe de acces la infrastructura de
cercetare
Taxe de participare la manifestări
științifice din străinătate
Taxe de participare la manifestări
științifice din țară
Deplasări în străinătate
Deplasări în țară
Taxe de publicare (articol ISI, alte
materiale/articole in tara sau
strainatate)
Alte cheltuieli
TOTAL

5. În situația în care, potrivit Tabelului de mai sus, propuneți modificarea devizului aprobat al
proiectului, vă rugăm să precizați cauza acestor diferențe și modul în care acestea au afectat/vor
afecta derularea activității dvs. de cercetare în cadrul proiectului și/sau obținerea rezultatelor
asumate prin proiect (max. 1000 caractere):

6. Dacă, referitor la Devizul proiectului, doriți să faceți și alte precizări, vă rugăm să le faceți la acest
pct. al Raportului (max. 1000 caractere):

IV. REZULTATELE PROIECTULUI
1. Completați Tabelul de mai jos, pentru toate rezultatele și indicatorii (indiferent dacă “Termenul
de realizare planificat” este în Semestrul I sau în Semestrul II), din Anexa “Rezultatele proiectului”
aprobată (Anexa 3 la Contractul de finanțare3):
Nr.
crt.

Rezultatul/indicatorul
planificat

Termenul de
realizare
planificat

Stadiul
realizării*

Documentele
doveditoare anexate**

* Se va preciza Stadiul realizării la data de 30.06.2012, raportat la Termenul de realizare planificat (de
exemplu: realizat, realizat în avans, nerealizat, în curs de realizare, etc.)
** pentru articole : articol publicat /articol acceptat pentru publicare /trimis spre publicare /manuscris
elaborat /manuscris in curs de elaborare.
2. Pentru fiecare dintre rezultatele și indicatorii de mai sus, decrieți modul de realizare, sau acțiunile
întreprinse în vederea realizării, precum și documentele pe care le anexați la prezentul Raport
3

Conform: Anexa 3 - Rezultatele proiectului
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pentru a dovedi realizarea acestora sau acțiunile întreprinse; rezultatele și indicatorii vor fi grupați,
în funcție de Stadiul realizării (realizat, realizat în avans, nerealizat, în curs de realizare); precizările
de la acest pct. se vor referi atât la rezultatele și indicatorii cu scadența în Semestrul I, cât și la
rezultatele și indicatorii cu scadența în Semestrul II (caz în care se va preciza și dacă au fost
întreprinse deja acțiuni în vederea realizării, care sunt aceste acțiuni, precum și documentele
anexate pentru a dovedi acțiunile întreprinse) (max. 2500 caractere):

3. Pentru rezultatele și indicatorii de mai sus, la care Stadiul realizării este “nerealizat”, se vor
preciza acțiunile avute în vedere pentru realizare, precizându-se și modul în care aceste întârzieri au
afectat/vor afecta derularea activității dvs. de cercetare în cadrul proiectului și/sau obținerea
rezultatelor asumate prin proiect (max. 1500 caractere):

4. Dacă, referitor la Rezultatele proiectului, doriți să faceți și alte precizări, vă rugăm să le faceți la
acest pct. al Raportului (max. 1000 caractere):

V. ANEXE
Vă rugăm să precizați documentele doveditoare pe care le anexați la prezentul Raport:

Data: ………………………..
Semnătura: …………………………….
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