RAPORT FINAL
al proiectului finanţat prin Programul RO14
„Cercetare în Sectoare Prioritare”
Denumirea proiectului ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....................................
.........................................................................................................................................................

Data depunerii: ................

Elaborat de,
Promotor de Proiect:

Denumirea completă:................................................

Reprezentant autorizat:

Funcţia: Director General/Rector
Nume:
.......................
Semnătura:
..........................
şi ştampila

Director economic

Nume:................
Semnătura:

Director de proiect :

Nume:
Semnătura:

...............

...............................

Declarăm, pe proprie răspundere, că informaţiile şi datele furnizate prin
prezentul Raport final al proiectului sunt autentice, corecte, conforme şi
complete atât pentru promotorul de proiect cât şi pentru partenerii de proiect şi
că toate cheltuielile s-au efectuat, atât din resursele de la bugetul Programului
cât şi, după caz, din cofinanţare privată, în mod exclusiv pentru realizarea
proiectului şi în conformitate cu prevederile contractului nr. ............... finanţat
prin Programul “Cercetare în Sectoare Prioritare”.

Raportul final va fi depus şi pe suport electronic.

STRUCTURA RAPORTULUI FINAL
A. Informaţii generale ale proiectului
B. Raport sintetic final
C. Raport privind publicaţiile ştiinţifice
D. Raport (chestionar) privind implicaţiile mai largi pentru societate
E. Distribuţia contribuţiei financiare între promotorul de proiect şi partenerii de

proiect

A. Informaţii generale ale proiectului
INFORMAŢII GENERALE
Numărul
contractului

Acronim

Durata proiectului

de la

ZZ.LL.AAAA

la

ZZ.LL.AAAA

Titlul proiectului
Valoarea
contractului
Promotor de
Proiect

(lei)

(euro)

(denumirea entităţii)

(tip)1

Cercetare fundamentală

(0-100%)

Cercetare aplicativă

(0-100%)

Dezvoltare experimentală

(0-100%)

Partener Proiect 1
Partener Proiect 2
Partener Proiect..
Cuvinte cheie

Tipul activităţilor
C&D2

Energie regenerabilă pentru combaterea schimbărilor climatice
Sănătate şi siguranţă alimentară
Arie tematică
Managementul şi protecţia mediului
Ştiinţe sociale şi umaniste

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Titlu şi
numărul
Pachetului de
Lucru (PL)3
Data de
început
1

planificată

ZZ.LL.AAAA

actuală

ZZ.LL.AAAA

Alegeţi între institut/centru de cercetare (RES), universitate (UNI), întreprindere mică şi mijlocie (IMM) şi altele (ALT).
Alegeţi activitatea prin bifarea căsuţei corespunzătoare, după caz. În situaţia mai multor tipuri de activităţi, vă rugăm menţionaţi şi
procentul în următoarea căsuţă.
3
Adăugaţi rânduri şi furnizaţi informaţii pentru toate pachetele de lucru ale proiectului prin respectarea formatului de tabel.
2

Data de final

planificată

Costul PL

planificat

ZZ.LL.AAAA
(lei)

(euro)

actuală
actual

ZZ.LL.AAAA
(lei)

(euro)

Entităţi
participante
Rezumatul activităţilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor proiectului
Nu mai mult de 2 pagini A4 pentru fiecare PL implementat: descrierea rezultatelor obţinute în proiect,
activităţile desfăşurate şi explicaţii privind utilizarea resurselor.

Etape de referinţă şi
livrabile4
Descrierea şi justificarea discrepanţelor şi a acţiunilor corective
Dacă au fost discrepanţe în implementarea proiectului, trebuie să fie oferite explicaţii cu privire la motivele
discrepanţelor, măsurile corective luate, impactul asupra proiectului şi asupra obţinerii rezultatelor planificate
ale proiectului.

B. Raport sintetic final
1) Raport sintetic publicabil5
Această secţiune permite descrierea rezultatelor proiectului finalizat: ar trebui să se evalueze dacă
rezultatele aşteptate şi rezultatele proiectului au fost obţinute, să fie indicate principalele
instrumente/metode aplicate pentru obţinerea rezultatelor, să se descrie cum au fost implicate în proiect
grupurile ţintă şi cum au beneficiat grupurile ţintă dea cest proiect. Rezumatul trebuie să cuprindă
următoarele puncte obligatorii:


De ce a fost nevoie de proiect? Cum vor fi rezultatele susţinute mai departe?



Care a fost obiectivul şi în ce măsură a fost atins? Care a fost impactul?



Care a fost rezultatul aşteptat şi în ce măsură a fost el atins?



Ce rezultate au fost obţinute?



Cum au fost implicaţi beneficiarii? Care a fost principalul beneficiu?



Ce s-a obţinut prin parteneriatul cu entităţile din statele donatoare?

Subliniaţi valoarea adăugată adusă prin participarea partenerului/partenerilor în atingerea rezultatului
aşteptat sau a rezultatelor concrete ale proiectului.

4

Vă rugăm furnizaţi informaţii de bază privind toate etapele de referinţă şi livrabilele care au fost obţinute, pornind de la descrierea lor în
propunerea de proiect, inclusiv cu denumiri şi numerotare. Vă rugăm oferiţi explicaţii în cazul în care etapele şi livrabilele planificate nu
au fost realizate.
5
Aceste informaţii vor fi publicate în DoRIS, sistem web pentru implementarea programelor finanţate prin granturi SEE şi norvegiene.
De asemenea, aceste informaţii pot fi publicate şi pe site-ul programului şi/sau pe site-ul statelor donatoare.

Rezultate obţinute în proiect prin parteneriat
Printr-un scurt rezumat se va descrie cum a contribuit fiecare partener la atingerea obiectivului
proiectului şi ce rol a avut fiecare partener în proiect (maxim 1.000 de caractere fără spaţii, sub formă
de text). Se va pune accent în particular pe următoarele puncte obligatorii:


Cu ce a contribuit partenerul de proiect din statul donator la proiect la nivel tehnic sau
profesional?



Cu ce a contribuit parteneriatul la atingerea rezultatelor aşteptate şi a rezultatelor concrete ale
proiectului?



Ce anume s-a obţinut prin parteneriat pentru întărirea relaţiilor bilaterale?



Este de aşteptat un impact mai larg al parteneriatului? (de ex. cooperare internaţională extinsă,
diseminarea cunoştinţelor şi a experienţei, etc.)

Impactul socio-economic
Informaţia va fi prezentată în maxim 1.000 de caractere fără spaţii, sub formă de text.
Concluzii
Vor fi prezentate informaţii cheie în maxim 1.000 de caractere fără spaţii, sub formă de text.

2) Indicatori
Vor fi raportate rezultate prin indicatorii planificaţi versus indicatorii realizaţi, prin prezentarea valorii
totale a indicatorului şi a distribuţiei sale pe perioadele de raportare precum şi repartizarea sa între
Promotorul de Proiect şi partenerii de proiect (vă rugăm completaţi tabelul rezumativ de mai jos).
Indicatori

1. Număr publicaţii
ştiinţifice comune
evaluate internaţional

2. Număr publicaţii
ştiinţifice evaluate
internaţional

3. Număr brevete /
cereri de brevet

Total
An
planificat

Planificat Total
pe an
realizat

An

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Realizat
pe an

Repartizare (PP şi
pp)

4. Număr cercetători
postdoc şi / sau
doctoranzi implicaţi
în proiectul comun de
cercetare
5. Număr cercetători
implicaţi în proiectul
comun de cercetare

6. Noi investiţii în
infrastructura C&D
(mii lei şi euro)

7. Nivel mediu de
utilizare
pentru
echipamentele C&D
achiziţionate (%)
8. Număr
conferinţe/seminarii
organizate prin
proiectul comun de
cercetare, din care la
nivel internaţional
9. Număr propuneri
de proiecte depuse la
apeluri Orizont 2020
sau alte
programe/iniţiative
europene sau
internaţionale

10. Teze (master,
doctorat, altele)

11. Altele (rugăm
specificaţi)

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Detalii privind publicaţiile ştiinţifice comune evaluate internaţional şi/sau publicaţiile ştiinţifice
evaluate internaţional vor fi oferite separat în secţiunea C “Raport privind publicaţiile ştiinţifice”.

În cazul brevetelor sau al cererilor de brevet depuse, vă rugăm furnizaţi informaţii detaliate în tabelul
următor.
Brevet/Cereri de brevet
Titlu
Număr
Nr.

Stadiu

Dată

Oficiul de
Brevete (nume,
ţară)

Deţinător/Aplicant(i)

1.
…

Se va prezenta în tabelul următor situaţia detaliată a conferinţelor sau seminariilor organizate pe durata
proiectului comun de cercetare.
Organizarea de Conferinţe/Seminarii/Ateliere6
Nr.

Locaţie

Titlu

Dată

Alte informaţii / pagină web

1.
2.
…

Propunerile de proiecte depuse la apeluri Orizont 2020 sau la alte programe sau iniţiative europene /
internaţionale vor fi prezentate detaliat în următorul tabel.
Propuneri de proiecte comune depuse7
Nr.

Titlu

Parteneri

Program/Schemă
de finanţare/Apel

În
pregătire/Depusă/Finanţată

Valoarea
grantului
(EUR)8

1.
2.
…

Dacă în tabelul rezumativ (a se vedea punctul 2 Indicatorii) au fost raportate teze, vă rugăm oferiţi
detalii despre acestea în următorul tabel.
Teze (master, doctorat, altele)
Nr.

Titlu

Autor

Entitate

An de
finalizare

Link către
publicaţie/referinţe

1.
…
6

Evenimente organizate de Promotorul de Proiect şi/sau de partenerul de proiect.
Lista completă a noilor proiecte depuse/finanţate ca o continuare a proiectului comun de cercetare. Cel puţin o persoană din echipa de
cercetare românească şi o persoană din echipa de cercetare norvegiană sau islandeză trebuie să fie implicată.
8
Dacă proiectul va fi implementat cu partener din alte ţări decât RO/NO/IS, vă rugăm oferiţi informaţii privind suma totală acordată
numai pentru partenerii români, norvegieni şi islandezi (împreună).
7

În cazul în care a fost raportat alt tip de indicator în tabelul rezumativ, vă rugăm oferiţi detalii legate de
acesta prin completarea tabelului următor.
Alt indicator(i)
1.
…

3) Echipamente
Lista echipamentelor achiziţionate şi/sau depreciate
Nr.
Denumire echipament
Preţ
Cum va fi folosit echipamentul după
lei
euro
finalizarea proiectului?
Echipament achiziţionat pe proiect şi depreciat pe durata proiectului

Total
Echipament achiziţionat pe proiect şi exceptat de la regula generală de depreciere în conformitate cu art.
7.3.1 (c) al Regulamentului SEE

Total
Echipament depreciat pe durata proiectului

Total

4) Îmbunătăţirea situaţiei populaţiei Roma


A abordat proiectul dumneavoastră îmbunătăţirea situaţiei populaţiei Roma?
Da

Nu

Dacă da, vă rugăm oferiţi informaţii în legătură cu următoarele subiecte:


Domenii de cercetare şi intervenţii pe politici axate pe aspecte Roma (de ex. sănătate şi
siguranţă alimentară, ştiinţe sociale şi umaniste, educaţie, etc.);



Abordări disciplinare versus interdisciplinare, proiecte de cercetare şi/sau orientate pe politici;



Tipuri de acorduri de parteneriat: numărul şi tipul organizaţiilor Roma, inclusiv ONG-uri, care
sunt implicate în proiecte şi care au activităţi de cercetare şi elaborare politici incluse în
misiunea lor;



Dezvoltarea capacităţii şi a resurselor umane în şi pentru comunităţile Roma;



Cum sunt abordate aspectele legate de durabilitatea rezultatelor cercetării şi politicilor
elaborate;

 Personalul de cercetare implicat şi pregătit în ceea ce priveşte aspecte legate de populaţia Roma;
Număr total de
cercetători



Număr total de
masteranzi

Număr total de
doctoranzi

Număr total de
cercetători cu studii
postdoctorale

Cetăţeni şi comunităţi Roma incluse în cartografiere şi investigaţii;
Număr comunităţi Roma

Number cetăţeni
Roma

Tehnici
de
cercetare
experimentală şi calitativă
Tehnici
de
cercetare
cantitativă



Rapoarte şi publicaţii de cercetare şi orientate pe politici axate pe îmbunătăţirea situaţiei
populaţiei Roma.
Număr
rapoarte de
cercetare

Number
rapoarte pe
politici

Număr seminarii cu
reprezentanţi Roma

Număr seminarii cu
cercetători şi
specialişti pe politici

Număr
publicaţii

Separat pentru
Promotor de
Proiect
şi
partener
de
proiect
…
Total

5) Audituri
INFORMAŢII PRIVIND AUDITURILE/VIZITELE LA FAŢA LOCULUI ŞI IMPLEMENTAREA
RECOMANDĂRILOR AUDITULUI (dată, tip audit, entitate care a realizat auditul, recomandări,
respectarea recomandărilor auditului, etc.)

C. Raport privind publicaţiile ştiinţifice
1) Publicaţii ştiinţifice comune

Vă rugăm furnizaţi lista completă a publicaţiilor ştiinţifice comune evaluate internaţional cu referinţe
despre acestea (completaţi tabelul de mai jos). Ataşaţi şi rezumatele pentru toate publicaţiile ştiinţifice
comune rezultate din acest proiect comun de cercetare.
Nr

Titlul
publicaţiei
ştiinţifice

Autori

Afiliere
instituţională
şi ţară

Numele
revistei

Număr,
an, pagini

Index
citare

Depuse/
Acceptate/
Publicate şi
dată

Link
către
publicaţie
(dacă
e
relevant)

2) Publicaţii ştiinţifice
Vă rugăm furnizaţi lista completă a publicaţiilor ştiinţifice evaluate internaţional cu referinţe despre
acestea (completaţi tabelul de mai jos). Ataşaţi şi rezumatele pentru toate publicaţiile ştiinţifice
rezultate din acest proiect comun de cercetare.
Nr

Titlul
publicaţiei
ştiinţifice

Autori

Afiliere
instituţională
şi ţară

Numele
revistei

Număr,
an, pagini

Index
citare

Depuse/
Acceptate/
Publicate şi
dată

Link
către
publicaţie
(dacă
e
relevant)

D. Raport (chestionar) privind implicaţiile mai largi pentru societate
1) Acţiuni privind egalitatea de gen


Care este numărul total de femei (cercetători) şi numărul total de bărbaţi (cercetători) implicaţi
în proiect? Din aceste valori, vă rugăm precizaţi care este:
-

numărul de femei cercetători şi numărul de bărbaţi cercetători la nivel de
conducere (pentru promotor de proiect şi partener de proiect) şi respectiv la nivel
de execuţie (pentru promotor de proiect şi partener de proiect);

numărul de femei cercetători şi numărul de bărbaţi cercetători pentru doctoranzi
şi cercetători cu studii postdoctorale.
Au abordat activităţile de cercetare finanţate femeile în particular?
-



Da

Nu

Dacă da, specificaţi succint (maxim 1.000 de caractere fără spaţii, sub formă de text) situaţia şi
acţiunile întreprinse.


Vor avea rezultatele proiectului impact pe dimensiunea de gen în viitoarele activităţi de
cercetare ale Promotorului de Proiect şi partenerului/partenerilor de proiect?
Dacă da, explicaţi în ce măsură (maxim 1.000 de caractere fără spaţii, sub formă de text).

2) Aspecte de etică



Au avut activităţile de cercetare finanţate componente care sunt sensibile la etică?
Da

Nu

Vă rugăm să vă bazaţi răspunsul pe tabelul privind aspectele etice completat în etapa propunerii de
proiect.
Dacă da,


A monitorizat Comisia internă de Etică în Cercetare acest proiect?

Dacă da, vă rugăm ataşaţi concluziile Comisiei interne de Etică în Cercetare.
Dacă nu, vă rugăm contactaţi Comisia internă de Etică în Cercetare pentru obţinerea documentului de
evaluare.


Aţi nominalizat un Comitet Consultativ de Etică pentru acest proiect?

Dacă da, vă rugăm descrieţi pe scurt experienţa dumneavoastră.

3) Eforturile de a implica alţi parteneri şi de a promova cunoaşterea, inclusiv planul
de utilizare şi diseminare a rezultatelor
Informaţiile vor fi prezentate sub formă de text (maxim 1.000 de caractere fără spaţii) şi prin
completarea următoarelor tabele.
Activităţi de diseminare a rezultatelor cercetării
Număr

Activitate

Descriere
(tematică, scop,
instrumente de
comunicare)
Grupuri ţintă
Dată şi loc
Organizator
Parteneri
implicaţi
Evaluarea
activităţilor
Număr…

Activitate...

Măsuri de publicitate
Număr
Descriere
(tematică, scop,
instrumente de
comunicare)
Grupuri ţintă

Măsură

Dată şi loc
Organizator
Parteneri
implicaţi
Evaluarea
activităţilor
Număr...

Măsură...

E. Distribuţia contribuţiei financiare între Promotorul de Proiect şi partenerii de

proiect
Informaţii financiare la finalizarea proiectului

Nr.

Grantul proiectului9

………………. (lei) ………………(euro)

Co-finanţarea la nivel de proiect10

………………. (lei) ……………….(euro)

Cost final proiect11

………………. (lei) ……………….(euro)

Rata grantului proiectului12

(0,0000) %

Suma în lei a Suma în euro a Denumire
grantului
grantului
de proiect
proiectului
proiectului

Promotor/partener Durata
acordului
parteneriat (nr. luni)

de

Acestă secţiune prezintă plăţile efective (inclusiv co-finanţarea) pe proiect la finalizarea lui. În ceea ce
priveşte informaţiile financiare pentru partenerul/partenerii de proiect, prezentaţi suma alocată fiecărui
partener, începând cu suma cea mai mare şi identificaţi partenerul de proiect căruia i-a fost alocată
suma respectivă.
În cazul în care sunt mai mulţi parteneri decât câmpuri pentru aceste informaţii,
i) asiguraţi-vă că aceste informaţii sunt disponibile pentru fiecare partener de proiect din statele
donatoare şi,
ii) adăugaţi suma pentru fiecare partener suplimentar care nu poate fi identificat separat, indicând
numărul respectiv de parteneri în câmpul “Denumire Promotor/partener de proiect”.
Vă rugăm ţineţi cont de faptul că informaţiile financiare ale partenerilor de proiect nu privesc
contractorii.
În cazul în care proiectul a beneficiat de finanţare prin fondul de relaţii bilaterale la nivel de Program,
vă rugăm prezentaţi sumele plătite efectiv din aceste fonduri şi descrieţi ce activităţi au avut loc în
cadrul fiecărei măsuri după cum este precizat mai jos.

9

Include grantul SEE (85%) şi co-finanţarea publică la nivelul Programului (15%).
Sumă furnizată de beneficiarii de fonduri din resurse proprii şi utilizată pentru implementarea proiectului.
11
Suma totală include grantul proiectului şi co-finanţarea la nivel de proiect.
12
Va fi calculată prin împărţirea grantului proiectului la costul final al proiectului.
10



Aţi primit finanţare din fondul bilateral la nivel de Program, Măsura A13?



Cât de mare a fost finanţarea?



Ce activităţi au avut loc?



A generat un proiect în parteneriat?



Aţi primit finanţare din fondul bilateral la nivel de Program, Măsura B14?



Cât de mare a fost finanţarea?



Ce activităţi au avut loc?

Informaţii detaliate privind cheltuielile suportate pe întreaga durată a proiectului comun de cercetare
implementat pe parteneri, categorii de costuri şi perioade de raportare vor fi prezentate separat prin
completarea formularului financiar ataşat (vezi Anexa).

13

Dacă aţi primit rambursare pentru costurile pregătitoare ale proiectului comun de cercetare ca urmare a unei cereri separate depuse la
Operatorul de Program. Măsura A a oferit finanţare pentru căutarea de parteneri pentru proiectele comune de cercetare înainte sau în
timpul pregătirii propunerii de proiect, dezvoltarea parteneriatelor şi pregătirea propunerilor de proiecte.
14
Dacă aţi primit sprijin pentru un proiect finanţat prin apelul de relaţii bilaterale. Măsura B a oferit finanţare pentru dezvoltarea de reţele,
schimb, comunicare şi transfer de cunoştinţe, tehnologie, experienţă şi bune practici între entităţile din România şi statele donatoare.

