MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”
Bulevardul Carol I, nr.11 / 700506 - Iaşi
tel. 40 232 201010 fax 40 232 201201
e-mail rectorat@uaic.ro
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Nr. _______________ din ___________________

CONTRACT DE CERCETARE POST-DOCTORALĂ
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944:
Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale
AP1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”; DM1.5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării - Burse post-doctorale; ID 49944

În conformitate cu dispoziţiile Contractului de finanţare POSDRU/89/1.5/S/49944 încheiat de
către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu AM-POSDRU, se încheie prezentul contract între:
1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Iaşi, bd. Carol I, nr. 11, în calitate de Instituţie
organizatoare de programe post - doctorale, reprezentată de către Rector - prof. univ. dr. Vasile Işan,
Managerul de proiect - prof. univ. dr. Dumitru Luca, Directorul financiar- contabil, ec. Marina Sârbu,
dl./d-na prof. univ. dr. ____________________, în calitate de Director al Departamentului de cercetare
ştiinţifică al Facultăţii de _____________________
şi
2. Dl./D-na______________________________________________, născut/ă la data de_____________,
în localitatea____________, cu domiciliul/reşedinţa stabil în România, localitatea_____________,
str.________________, jud._________, tel__________, email_____________ posesor/posesoare a
actului de identitate ______ seria ______, nr.___________, CNP _____________ beneficiar al bursei de
cercetare
post-doctorală
la
Departamentul
de
Cercetare
al
Facultăţii
de
_______________________________________, domeniul _____________________, tema de cercetare
postdoctorală ________________________________________________________________________
A. Obiectul contractului:
Prezentul contract are ca obiect stabilirea principiilor şi condiţiilor de bază privind desfăşurarea
activităţii de cercetare, în sensul derulării activităţilor desfăşurate de către cercetătorul post-doctoral în
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare,
în conformitate cu Contractul de finanţare a PROIECTULUI semnat cu AM-POSDRU.
Reglementările contractuale prezente sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele
ministrului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, cu hotărârile
Senatului acesteia şi cu prevederile Contractului de finanţare încheiat de Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi cu AMPOSDRU pentru finanţarea burselor post-doctorale.

B. Durata contractului:
Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 33 luni consecutive, cu începere de la data de
01.07.2010.
C. Drepturile şi obligatiile părţilor contractante decurg din Contractul de finanţare
POSDRU/89/1.5/S/49944, încheiat între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi AMPOSDRU,
din Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi din prezentul contract.
(1) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în calitate de Instituţie Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat si Programe Post-Doctorale are următoarele drepturi:
(a) urmăreşte modul în care cercetătorul post-doctoral îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle prevăzute în
Proiectul de cercetare ştiinţifică postdoctorală şi în prezentul contract şi ia măsuri în cazul neîndeplinirii
acestora;
(b) stabileşte condiţiile de acordare a bursei finanţată de AMPOSDRU şi de înregistrare a cercetătorului
în grupul ţintă al proiectului;
(c) în cazul în care cercetatorul post-doctoral nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, demarează
procedurile pentru recuperarea integrala a sumelor încasate de acesta până la data încetării contractului
din culpa cercetatorului post-doctoral.
(2) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi în calitate de Instituţie organizatoare de
Programe Post-Doctorale are următoarele obligaţii:
(a) să monitorizeze, să raporteze şi să asigure condiţiile necesare derulării contractului de finanţare
POSDRU încheiat între Universitatea Aexandru Ioan Cuza Iaşi şi AMPOSDRU;
(b) să achite cercetătorului postdoctoral sumele aferente burselor lunare, mobilităţilor externe, sprijinului
financiar, acordate în condiţiile prezentului contract, cu condiţia respectării de către acesta a programului
de studii postdoctorale, la indicii de performanţă menţionaţi în Anexa 1;
(c) să asigure condiţii organizatorice şi tehnice adecvate de cercetare, prin punerea la dispoziţia
cercetătorului -postdoctoral a infrastructurii de care dispune Universitatea, pentru documentare şi
cercetare;
(d) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de cercetător post-doctoral a solicitantului;
(e) să monitorizeze desfăşurarea programelor de studii postdoctorale;
(f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale cercetătorului post-doctoral, conform
legii;
(g) să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile Contractului de
finanţare încheiat de Universitate cu AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniu;
(h) să respecte prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice.
(i) să asigure spaţii de cazare în campusul universitar în limita solicitărilor şi a locurilor disponibile;
(3) În perioada desfăşurării proiectului de cercetare post-doctorala, cercetătorul post-doc are
următoarele drepturi:
(a) să folosească infrastructura pusă la dispoziţie de Universitate în vederea desfăşurării activitaţilor de
documentare şi cercetare ştiinţifică;
(b) să beneficieze de o bursă lunară de post-doctorat de 4188,3 lei pe timp de 33 luni, condiţionat de
atestarea lunară de către Departamentul de cercetare al facultăţii a îndeplinirii sarcinilor asumate în
PROIECT;
(c) să beneficieze de sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, schimburi de experienţă, seminarii
legate de obiectul cercetării, desfăşurate în spaţiul Uniunii Europene, fiind eligibile cheltuielile de cazare,
diurna şi transport;
(d) să aleagă perioada de mobilitate, cu avizul tutorelui şi Directorului Departamentului de cercetare;
(e) să beneficieze de sprijin financiar suplimentar de 2094,15 lei/lună, pentru stagii de cercetare şi
documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din Uniunea Europeană, în
condiţiile stabilite prin proiectul Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin
programe post-doctorale POSDRU/89/1.5/S/49944, (denumit, în cele ce urmează „PROIECTUL”), cu
avizul prealabil al Directorului de Departament de cercetare. Durata stagiilor nu poate depăşi 6 luni
pentru întreaga perioada de derulare a proiectului. In cadrul acestui sprijin financiar sunt eligibile doar
cheltuielile de transport şi cazare, cheltuielile de subzistenţă urmând a fi suportate din cuantumul bursei
acordate, cumulată cu sprijinul financiar suplimentar;
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(f) să folosească serviciile de comunicaţie ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - poşta
electronică şi internetul - numai în legătură cu activitatea de cercetare, conform Regulamentului D.C.D. al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
(g) să folosească echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor în mediu toxic, conform normelor
de protecţie a muncii;
(h) să beneficieze de cazare în căminele studenţeşti din campusul universităţii în limita locurilor
disponibile.
Cercetătorul postdoctoral este de acord ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date
a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care îşi rezervă dreptul de a le prelucra în scopul
desfăşurării Proiectului. Cercetătorul postdoctoral certifică faptul ca îşi cunoaşte drepturile conferite de
Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.
(4) În perioada derulării prezentului contract, cercetătorul post-doc are următoarele obligaţii
specifice:
(a) de a prezenta Proiectul de cercetare ştiinţifică postdoctorală care se va constitui în Anexa 2 la
prezentul contract, după aprobarea de către Departamentul de Cercetare şi conducerea universităţii;
(b) de a realiza cercetări ştiinţifice originale în domeniul temei Proiectului de cercetare ştiinţifică
postdoctorală, precum şi de a publica şi comunica rezultatele obţinute, respectând principiile de etică în
cercetarea ştiinţifică;
(c) de a respecta criteriile de performanţă prevăzute în Anexa 1 la contract, fişa de activitatea întocmită de
Directorul Departamentului de cercetare şi de a satisface calitativ şi cantitativ condiţiile cu privire la
realizarea indicatorilor de progres ştiinţific pe toata durata desfăşurării PROIECTULUI;
(d) de a publica/comunica toate lucrările ştiinţifice din tematica programului post-doctoral sub afilierea
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Se va menţiona explicit, în secţiunea Acknowledgements, că
finanţarea s-a realizat de către Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin
proiectul „ Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe postdoctorale POSDRU/89/1.5/S/49944. O lucrare ştiinţifică nu se poate raporta la mai mult de două proiecte,
caz în care ponderea sa în prezentul PROIECT se reduce la 50%.
(e) de a participa la toate activităţile organizate în cadrul proiectului sub coordonarea Directorului
Departamentului de cercetare din cadrul faculţătii unde a fost admis;
(f) de a efectua, imediat după semnarea prezentului contract, instruirea privind normele de protecţia
muncii şi PSI şi de a le respecta pe parcursul derulării programului de cercetare;
(g) de a reveni la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru a-şi continua Proiectul de cercetare
ştiinţifică postdoctorală, după încheierea mobilităţii externe, sau a deplasărilor efectuate în cadrul
Proiectului;
(h) de a participa activ la toate activităţile organizate de Departamentul de cercetare în cadrul căruia
lucrează, precum şi de echipa de management, în vederea implementării în condiţii de calitate a
PROIECTULUI;
(i) de a răspunde prompt, în termenele enunţate, la toate solicitările managerului de proiect, tutorelui şi a
celorlalţi membri ai echipei de management a proiectului;
(j) de a respecta programul zilnic de lucru în cadrul Universităţii, normele de disciplină şi etică
universitară regulamentele Universităţii;
(k) de a respecta măsurile de securitate şi sănătatea muncii în Universitate;
(l) de a prezenta, în termen de 24 ore de la întoarcerea din deplasare, documentele justificative pentru
întocmirea decontului;
(m) de a prezenta, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la revenirea în ţară, Directorului
Departamentului de cercetare, documentele necesare recunoaşterii perioadei stagiului de cercetare:
1. adeverinţă privind perioada de stagiu de cercetare la instituţia parteneră, imprimată pe hârtie
cu antet şi semnată, care să conţină şi numele în clar a persoanei semnatare;
2. un raport scris asupra activităţii desfăşurate în timpul stagiului de cercetare, vizat de tutore. În
cazul în care raportul nu este vizat precum şi în cazul nerespectării termenelor menţionate, cercetătorul
post doc va restitui suma reprezentând diferenţa dintre cuantumul sprijinului financiar lunar primit pentru
stagiul de cercetare în străinătate şi bursă.
(n) să restituie integral, în maximum 30 zile calendaristice calculate de la notificarea de către
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, contravaloarea sumelor încasate în baza prezentului
contract, în cazul în care contractul se reziliază din culpa sa, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor
stabilite prin prezentul contract, precum şi ca urmare a nefinalizării cercetărilor subsumate acestuia. In
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cazul nerestituirii în termen a cuantumului datorat se vor calcula penalizări de întârziere, până la
momentul plăţii, conform Regulamentului operaţiunilor de casă.
(o) să nu întrerupă temporar participarea la proiect, decât în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
(p) să nu participe la alte stagii externe de cercetare ştiinţifică în afara programului postdoctoral, cu sursa
de finantare europeana, pentru a evita dubla finanţare, definită de reglementările AM /OI POSDRU;
(q) să întocmească fişa de activitatea zilnică.
(r) să nu întrerupă participarea la proiect, decât în condiţiile stabilite prin prezentul contract şi
instrucţiunile emise de către AM-POSDRU.
Cercetătorul post doctoral declară pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul penal, că nu beneficiază concomitent de altă bursă
postdoctorală finanţată prin POSDRU.
E. Încetarea si rezilierea contractului
(1) Contractul de studii post-doctorale încetează la data prevăzută la punctul B din prezentul contract.
(2) Contractul de cercetare postdoctorală nu poate înceta din iniţiativa cercetătorului post-doctoral. În
cazul încetarii prezentului contract din initiativa cercetatorului post doctoral, acesta se obligă să returneze
integral contravaloarea sumelor încasate în baza prezentului contract.
(3) În cazul nerespectării de către cercetătorul postdoctoral a obligaţiilor şi condiţiilor din prezentul
contract, acesta se reziliază de drept, fără punerea în întârziere sau altă formalitate şi fără intervenţia
instanţei de judecată, cercetatorul postdoctoral fiind obligat la restituirea integrala a sumelor încasate în
baza prezentului contract.
(4) Anual, activitatea desfăşurată de cercetatorul post doctoral referitoare la îndeplinirea criteriilor de
performanţă prevazute în Anexa 1 la contract şi a obligaţiilor contractuale asumate de acesta va fi
evaluată, urmând ca în cazul în care se constată neîndeplinirea acestora de către cercetatorul post doctoral,
Universitatea sa rezilieze unilateral contractul. În acest caz, cercetatorul postdoctoral va returna integral
sumele primite în baza prezentului contract,
F. Întreruperea activităţii de cercetare post doctorală
Activitatea de cercetare post – doctorală se poate întrerupe pe motive temeinice, neimputabile
post doctorandului, cu aprobarea conducerii Universitătii, cu care are contractul de cercetare postdoctorală. În categoria motivelor temeinice intră concediile medicale, concediile maternale şi situaţiile de
forţă majoră. Pe perioada întreruperii, postdoctorandul nu va beneficia de bursa postdoctorală finanţată
din cadrul POSDRU. Perioada întreruperii nu poate depăşi perioada de derulare a contractului. În cazul în
care, ca urmare a întreruperii studiilor postdoctorale, cercetătorul postdoctoral nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate, acesta se obligă să returneze integral sumele primite în baza prezentului contract
G. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract de cercetare postdoctorală se completează cu prevederile
contractului de Programe Postdoctorale semnat cu AMPOSDRU şi a legislaţiei naţionale în vigoare sau
altor reglementări / dispoziţii aplicabile.
Prezentul contract poate fi modificat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în
vederea integrării unor modificări legislative, instrucţiuni ale AM POSDRU survenite ulterior datei
semnării acestuia. Orice modificare privind clauzele contractului de cercetare postdoctorală în timpul
derulării acestuia se va face prin act adiţional semnat de ambele parţi.
În cazul în care beneficiarul bursei de cercetare post-doctorală este angajat la data semnării
prezentului contract, acesta se obligă să-şi suspende contractul de muncă începând cu 1 septembrie 2010,
pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.
Beneficiarul poate participa în alte proiecte de cercetare ştiinţifică, în limita a maximum 4 ore/zi,
cu respectarea regulei privind evitarea dublei finanţări.
Cercetătorul post doctoral este / nu este de acord ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi să îi reţină din bursa postdoctorală şi să îi vireze contribuţiile sociale prevăzute de lege.
Prezentul Contract de Cercetare Postdoctorală s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte şi intră în vigoare începând cu data de semnării. Cercetătorul post doctoral declară că
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a luat la cunoştinţă de conţinutul Contractului de finanţare încheiat de Universitate cu AMPOSDRU şi
instrucţiunile emise de AMPOSDRU.
CONFLICTELE în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor
nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa
judecătorească competentă material de la sediul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rector,
Prof. univ. dr. Vasile Işan

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Dumitru Luca

.......................................
....................................
L.Ş.
Director financiar contabil
Ec. Marina Sârbu

Director Departament de cercetare,
(Nume şi prenume) _________________

...............................................
_______________________________
(Semnătura) ______________________

Consilier juridic,
Anca Ghenghe
..................................................................

Cercetător post-doctoral
(Nume şi prenume)
(Semnătura)

________________
______________________
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