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CONTRACT DE STUDII POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ 

 
Nr. _________________ din ________________________ 

 

încheiat între : 

 

  
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Iaşi, Bd. Profesor Dimitrie Mangeron nr. 
67, reprezentată prin Rector, prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval, în calitate de Instituție Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) 
 
Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), prof.univ.dr.ing. Alina 
Adriana Minea, 
 
Directorul Școlii doctorale a universității, prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu, 
 
Domnul / Doamna ____________________________________________________________________________________ în 
calitate de Coordonator al programului postdoctoral de cercetare avansată al cercetătorului 
postdoctoral 
 
Domnul / Doamna ______________________________________________________________________________________________  
posesor al cărţii de identitate seria ________ nr. __________________ CNP ______________________________________, 
înmatriculat (ă) conform Deciziei de înmatriculare nr. __________________ din data de 
_______________________________ în calitate de cercetător postdoctoral al universităţii, la Facultatea de 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________  
în domeniul _______________________________________________________________________________________________________ 
 
A. OBIECTUL CONTRACTULUI :  
Obiectul principal al Contractului de studii postdoctorale de cercetare avansată constă în 
parcurgerea de către cercetătorul postdoctoral, sub autoritatea IOSUD – TUIASI, a Școlii Doctorale a 
universităţii şi a Consiliului de coordonare a programelor doctorale (CCPD), a activităților din cadrul 
Programului de studii postdoctorale de cercetare avansată.  
Programul de studii postdoctorale de cercetare avansată se organizează în baza HG nr. 681/2011 
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, a Legii educației naționale nr. 1/2011, a 
Procedurii privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată PO-CSUD 
15, precum şi a oricăror modificări legislative privind studiile postdoctorale. 
Cercetătorul postdoctoral poate fi inclus în echipele de cercetare ale unor granturi/contracte de 
cercetare naționale și internaționale sau selectat în grupurile țintă ale unor programe operaționale, 
activități care vor face obiectul unor contracte specifice sau acte adiționale la actualul contract de 
cercetare postdoctorală. 
 
B. DURATA CONTRACTULUI:  
Contractul de studii postdoctorale de cercetare avansată se încheie pe o perioadă determinată, de 18 
luni, cuprinsă între data înmatriculării ca cercetător postdoctoral, respectiv 25.05.2022 şi până la data 
de 24.11.2023. 
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Studiile postdoctorale se pot întrerupe, la solicitarea cercetătorului postdoctoral, din motive medicale 
sau alte motive obiective, care împiedică desfășurarea activității de cercetare postdoctorală, cu 
aprobarea conducerii Şcolii doctorale, pentru perioade, care, cumulat, nu pot depăși 24 luni.  
Durata programului de studii postdoctorale de cercetare avansată se prelungeşte cu perioadele de 
întrerupere aprobate.  
 
C. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE 

Programul de pregătire postdoctorală este individual şi se stabileşte de către cercetătorul 
postdoctoral în cooperare cu coordonatorul programului de pregătire postdoctorală de cercetare 
avansată (denumit în continuare coordonatorul programului postdoctoral). Programul de pregătire 
postdoctorală de cercetare avansată (denumit în continuare programul de pregătire postdoctorală), 
care cuprinde informaţii despre Proiectul de cercetare științifică postdoctorală, precum şi rezultatele 
preconizate este parte integrantă din Contractul de studii postdoctorale de cercetare avansată. 

Programul de pregătire postdoctorală se încheie cu susţinerea unei lucrări originale, denumită 
Raport de cercetare postdoctorală. Lucrarea este rezultatul activităţii de cercetare desfăşurate de 
cercetătorul postdoctoral pe parcursul desfășurării programului de pregătire postdoctorală şi va 
cuprinde şi un capitol dedicat rezultatelor obținute pe parcursul cercetării postdoctorale, precum și 
gradul de realizare a obiectivelor propuse inițial. Raportul de cercetare postdoctorală va fi susţinut 
public în faţa unei comisii de specialitate propuse de către coordonatorul programului de cercetare 
postdoctorală, conform normelor interne ale TUIASI. 
 
D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi din Procedura privind organizarea și desfășurarea 
studiilor postdoctorale de cercetare avansată, PO-CSUD 15. 
 

1. În perioada desfășurării programului de pregătire postdoctorală, cercetătorul postdoctoral are 
următoarele drepturi: 
a) dreptul de a beneficia de laboratoarele, sălile de curs și seminar, sălile de lectură, bibliotecile și 

celelalte mijloace puse la dispoziție de către universitate / facultate pentru pregătirea profesională, 
precum și pentru activitățile culturale și sportive;  

b) dreptul la echipament de protecție în timpul executării lucrărilor practice care se desfășoară în 
mediu toxic, conform normelor de sănătate și securitate în muncă; 

c) dreptul de a beneficia de mobilități naționale și /sau internaționale, cu condiția existenței surselor 
de finanțare a acestora și cu avizul favorabil al coordonatorului programului postdoctoral; 

d) dreptul de a folosi serviciile de comunicație ale TUIASI - poșta electronică și internetul, numai în 
legătură cu activitatea de pregătire postdoctorală și cu alte probleme asociate procesului de 
învățământ sau de cercetare;  

e) dreptul de a folosi facilitățile de cercetare științifică și documentare ale universității și ale 
facultăților; 

f) dreptul de a beneficia la cerere și cu aprobarea conducerii Școlii doctorale de întreruperea 
programul de pregătire postdoctorală, precum și de alte modificări posibile pe durata studiilor, în 
conformitate cu legislația în vigoare;  

g) dreptul de a solicita conducerii Școlii doctorale schimbarea coordonatorului programului 
postdoctoral, conform legii;  

h) dreptul de a primi atestatul de studii postdoctorale de cercetare avansată din partea IOSUD – TUIASI, 
în condițiile legii; 

i) dreptul de a participa la contractele de cercetare naționale și internaționale;  
j) orice alt drept care rezultă din Codul studiilor universitare de doctorat, Legea educației naționale 

nr. 1/2011 și alte acte normative referitoare la programele postdoctorale de cercetare avansată. 
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2. În perioada desfășurării programului de pregătire postdoctorală, cercetătorului postdoctoral îi 
revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să propună tematica Proiectului de cercetare științifică postdoctorală avansată, care devine parte 

integrantă a Contractului de studii postdoctorale de cercetare avansată; 
b) să elaboreze rapoarte intermediare de activitate lunare / anuale sau ori de câte ori i se solicită, care 

urmează a fi validate de coordonatorul programului postdoctoral; 
c) să elaboreze raportul de finalizare a Proiectului de cercetare științifică postdoctorală avansată, 

la încheierea perioadei de derulare a programului de pregătire postdoctorală, care urmează a fi 
validat de coordonatorul programului postdoctoral şi susţinut în faţa unei comisii de susţinere; 

d) să fie în legătură permanentă cu coordonatorul programului postdoctoral;  
e) să participe la toate activitățile organizate în cadrul programul de pregătire postdoctorală; 
f) să nu participe la alte programe postdoctorale de cercetare avansată (organizate de alte universităţi 

sau institute de cercetare) pe durata programului postdoctoral de cercetare avansată desfășurat în 
cadrul IOSUD – TUIASI;  

g) să respecte disciplina instituțională, Codul de etică şi deontologie profesională universitară al IOSUD 
– TUIASI;  

h) să contribuie activ la îmbunătățirea cadrului de desfășurare a programelor de studii postdoctorale 
de cercetare avansată;  

i) să asigure, pe toată durata de derulare a Contractului de studii postdoctorale de cercetare avansată, 
respectarea standardelor de calitate și etică profesională care vizează corectitudinea datelor și 
informațiilor ce vor fi prezentate în raportul final, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate 
în acesta, inclusiv asigurarea originalității conținutului raportului final de cercetare. În cazul în care 
cercetătorul postdoctoral nu respectă aceste prevederi, va răspunde în condițiile legii;  

j) să coopereze eficient cu coordonatorul programului postdoctoral pe tot parcursul activităților de 
cercetare desfășurate în cadrul acestui program, pentru publicarea rezultatelor cercetărilor 
efectuate, participări la conferințe etc.  

k) să anunțe coordonatorul programului postdoctoral în termen util despre orice eveniment personal, 
academic sau științific care poate influența negativ calitatea rezultatelor cercetărilor și încadrarea 
în termenele asumate; 

l) să prezinte rezultatele cercetărilor în cadrul Conferinței Școlii doctorale în vederea consolidării 
abilităților de comunicare și stabilirii unor potențiale colaborări interdisciplinare;  

m) să utilizeze platformele / adresele de email instituționale agreate de IOSUD-TUIASI; 
n) să participe la evenimentele realizate în cadrul Școlii doctorale (conferințe, seminarii, sesiuni de 

training etc.);  
o) să participe la evenimente internaţionale științifice de profil (conferințe științifice, mese rotunde, 

workshop-uri etc.); 
p) să susțină cel puțin o comunicare științifică/an la conferințe tematice recunoscute la nivel 

internațional; să publice (sau să aibă acceptul pentru publicare) în calitate de autor principal a cel 
puțin unui articol științific în reviste indexate WOS/an și a cel puțin unui articol științific/an în 
reviste de specialitate indexate BDI, la cel mult 1 an de la finalizarea programului; să publice (sau să 
aibă acceptul pentru publicare) în calitate de autor principal a cel puțin unui articol științific în 
Buletinul Institutului Politehnic din Iași; 

q) să depună cel puțin o aplicație într-o competiţie naţională sau internaţională pentru granturi de 
cercetare în domeniul temei de cercetare la care lucrează; 

r) să publice rezultatele cercetărilor sub afilierea TUIASI; 
s) să deţină un profil ştiinţific public, sub afilierea TUIASI (se vor crea şi actualiza conturi tip ORCID, 

SCOPUS Author ID, Reseracher ID, Scholar); 
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t) să întrerupă temporar participarea la programul de pregătire postdoctorală numai în condițiile 

prevăzute în Contractul de studii postdoctorale de cercetare avansată; 
u) să respecte regulamentele, procedurile, metodologiile, deciziile și instrucțiunile Școlii doctorale şi 

CSUD privind desfășurarea tuturor studiilor universitare și a Programelor de studii postdoctorale 
de cercetare avansată în situația instituirii unor măsuri excepționale la nivel local și/sau național 
prin acte normative emise de autoritățile competente. 

 

3. Coordonatorul programului postdoctoral are următoarele drepturi: 
a) de a îndruma și evalua activitatea cercetătorului postdoctoral în cadrul programul de pregătire 

postdoctorală, conform autonomiei profesionale și universitare, urmărind exigențele Programului 
de studii postdoctorale de cercetare avansată și respectând interesele profesionale ale 
cercetătorului postdoctoral;  

b) de a propune, împreună cu cercetătorul postdoctoral, comisia de susținere a lucrării de finalizare 
elaborată de cercetătorul postdoctoral pe baza activității de cercetare desfășurate de acesta pe 
parcursul programul de pregătire postdoctorală;  

c) de a refuza îndrumarea unui cercetător postdoctoral în condițiile în care există un conflict de 
interese;  

d) de a solicita Consiliului Școlii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, suspendarea relației 
de îndrumare cu un cercetător postdoctoral; 

e) de a solicita Consiliului Școlii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, rezilierea contractului 
de studii postdoctorale. 

 
4. Coordonatorul programului postdoctoral are următoarele obligații: 
a) să asigure îndrumarea științifică a cercetătorului postdoctoral; 
b) să supervizeze și să monitorizeze activitatea cercetătorului postdoctoral și să semnaleze Școlii 

doctorale orice abatere a acestuia cu privire la programul de pregătire postdoctorală; 
c) să avizeze rapoartele intermediare de activitate lunare/anuale, precum și raportul de cercetare 

final; 
d) să arhiveze rapoartele intermediare de activitate ale cercetătorului postdoctoral şi să le pună la 

dispoziţia Directorului Şcolii doctorale, dacă acesta o va cere; 
e) să se implice în toate activitățile prevăzute în planul de derulare a programul de pregătire 

postdoctorală; 
f) să propună încetarea contractului de studii postdoctorale de cercetare avansată al cercetătorului 

postdoctoral dacă acesta nu-și îndeplinește obligațiile stabilite prin acesta; 
g) să asigure, pe toată durata de derulare a contractului de studii postdoctorale de cercetare avansată, 

respectarea standardelor de calitate și etică profesională care să vizeze corectitudinea datelor și 
informațiilor prezentate, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în lucrările științifice 
elaborate pe parcursul programul de pregătire postdoctorală și în raportul final; 

h) să utilizeze platformele/adresele de email instituționale agreate de IOSUD-TUIASI în relația cu 
cercetătorii postdoctorali, Școala Doctorală, IOSUD; 

i) să încurajeze și să monitorizeze participarea cercetătorilor postdoctorali la evenimentele organizate 
în cadrul Școlii Doctorale (conferințe, seminarii, sesiuni de training etc); 

j) să asigure respectarea tuturor deciziilor și instrucțiunilor Școlii doctorale privind desfășurarea 
programelor de studii postdoctorale de cercetare avansată în situația instituirii unor măsuri 
excepționale la nivel local și/sau național prin acte normative emise de autoritățile competente, 
primite de la CCPD; 

k) să informeze la timp, în scris, conducerea IOSUD, precum și Conducerea Universităţii asupra oricărei 
situaţii care poate conduce la neîndeplinirea programul de pregătire postdoctorală. 
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5. IOSUD - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are, în principal, următoarele drepturi; 

a) să urmărească modul în care cercetătorul postdoctoral şi coordonatorul programului 
postdoctoral îşi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 

b) Universitatea îşi rezervă dreptul de a utiliza, fără să mai fie necesar un accept prealabil, materialele 
scrise, materialele fotografice şi audio-video care conţin imaginea cercetătorului postdoctoral 
şi/sau a coordonatorului programului postdoctoral, realizate pe parcursul derulării proiectului. 

 

6. IOSUD – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să asigure condiţii organizatorice corespunzătoare studiului şi cercetării, cu respectarea 
prevederilor legale și a regulamentelor interne și specifice; 

b) să elibereze atestatul de absolvire al studiilor postdoctorale; 
c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale cercetătorului postdoctoral; 
d) să asigure informarea în permanenţă a cercetătorului postdoctoral cu noile reglementări legale; 
e) să dea dispoziţii cu privire la cercetătorii postdoctorali şi studiile postdoctorale de cercetare 

avansată, sub rezerva legalităţii lor; 
f) să exmatriculeze cercetătorul postdoctoral, la propunerea coordonatorului programului 

postdoctoral și în baza acordului CSD, în cazul în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute în programul de pregătire postdoctorală. 

 
F. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Contractul de studii postdoctorale încetează: 
a) la data prevăzută în Cap. B din prezentul contract; 
b) la data rezultată din decalarea perioadei cu întreruperile/prelungirile aprobate de IOSUD conform 

legii;  
c) la data aprobării eventualei cereri de retragere din programul postdoctoral de cercetare avansată 

de către conducerea IOSUD; 
d) la data exmatriculării pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, sau pentru 

neplata la termen a taxelor de scolarizare, dacă este cazul, ori pentru încălcarea normelor de etica şi 
conduită universitară; 

e) la data denunţării unilaterale din partea cercetătorului postdoctoral; în acest caz, cercetătorul 
postdoctoral este obligat să restituie Universităţii contravaloarea bursei încasate (dacă este cazul) 
și a serviciilor și bunurilor de care a beneficiat pe perioada contractului. 

 
G. DISPOZIŢII FINALE 

a) Situaţiile excepţionale care apar pe perioada derulării studiilor postdoctorale vor fi semnalate 
Directorului CSUD, iar soluţiile vor fi adoptate cu avizul Consiliului de Administrație şi aprobarea 
Senatului Universității/Biroului Senatului după caz. 

b) Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de studii 
postdoctorale impune încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale, numai cu acordul 
părților semnatare ale prezentului contract. 

c) Prin semnarea contractului, cercetătorului postdoctoral își exprimă în mod neechivoc și ferm 
acordul pentru ca datele sale cu caracter personal (nume, prenume, CNP, date de contact, situații 
școlare etc.) să fie comunicate de către universitate următoarelor entități : Registrul Matricol Unic, 
CNAS, AJOFM, bănci, Casa de Cultura a Studenților etc. 

 
H. CONFLICTELE  

1. În legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract, 
conflictele vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va  
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putea fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către Comisia de Etică sau de 
către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, conform legii. 
 
Prezentul Contract de studii postdoctorale de cercetare avansată s-a încheiat în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte şi începe să-şi producă efectele începând cu data de 
__________________. 
 
 
 
          RECTOR , 

Prof.univ.dr.ing. DAN CAȘCAVAL 
 

                 DIRECTOR C.S.U.D., 

        Prof.univ.dr.ing. ALINA ADRIANA MINEA 
 
 
 
    DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ, 

   Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu 
 
 
 
 
 
 
 

                            Jurist MIRELA TROIA 
 
 
 
 
 

 Nume și prenume Semnătura 

Director C.C.P.D. __________________________________________________ ______________________ 

Coordonator program 
postdoctoral 

__________________________________________________ ______________________ 

Cercetător postdoctoral __________________________________________________ ______________________ 

 

 


