
NECLASIFICAT 
POSTDOC00 CSP

                     „MIHAI VITEAZUL”

Contractul de studii postdoctorale
2022-2023

nr. ________din ___________

Art. 1.
(1)

prof.univ.dr. 
Adrian-Liviu IVAN;

(2)
___________, strada ___________________, nr.__, telefon ____________, e-mail 
___________________, posesor al CI seria __, nr. __________, în calitate de 

IOSUD ANIMV;
(3)

___________________, str. ___________________, nr. ___, bl. __, sc.__, et. __, ap. _, 
-mail _____________, 

posesor al CI seria __, nr. _________ încadrat la ___________________________, în 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1)

prevederile legale în materie.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract se încheie pe durata programului ,

1 an universitar.
(2) în programul postdoctoral de 

, la 01.10.2022, 
. T

absolvire este 30.09.2023.
(3) Conform programelor postdoctorale de 

, durata programului se poate 
-2 semestre universitare, poate beneficia de 

semestre universitare.
(4) Întreruperea programului se face la sesizarea 

– concediu de maternitate;
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–
– carantina;
– utive, legislative ori 

durata mandatului, legea nu prevede altfel;
–
– în cazul în care 

– ege.
(5) Întreruperea programului se poate face la cererea 

– la 2 ani sau, în cazul copilului 

–

ani;
– concediu paternal;
–

(6) Durata 
perioadelor cumulate ale perioadelor de întrerupere aprobate.

(7) Prelungirea programului postdoctoral de cercetare av se poate face cu 1-2
semestre universitare, la propunerea 

achitarea taxei de studii pentru prelungirea programului postdoctoral de cercetare 

–
 

–

 
–

cercetare în domeniul postdoctor  
–

.
(8) -2

semes

achitarea taxei de studii pentru prelungirea programului postdoctoral de cercetare 

promovarea anului universitar.
(9) pentru redactarea 

iv perioadele de întrerupere 

termen conduce de drept la exmatricularea cerce
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(10)
universitar 

Art. 4.
(1)

drepturi:
– programului postdoctoral de cercetare 

exmatriculare a ;
–

– ru 
plata acestora;

– de a aproba schimbarea ;
– de a aproba întreruperea/prelungirea programului postdoctoral de cercetare 

– de a decide înmatricularea/exmatricularea , la solicitarea 

– a referatelor 
a achitat, integral 

– normele 

i al 
;

–
, a prevederilor 

postdoctoral de cercetare 
i a celor ce decurg din prezentul contract;

–
la 

.
(2)

– de a asigura parcurgerea programului postdoctoral de 

–
specifice , prin asigurarea accesului la 

–
ciclului pro ;

– de a asigura informarea 
postdoctorale de 

programului 

redactare a 

intermediul site-ului www.animv.ro;
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– de a asigura accesul 

–

, în contextul 

ale;
– ;
–

.
(3)

– dreptul de a part
– în cadrul 

programului 

respectând interesele profesionale ale , inclusiv prin 

–
;

–
– în raport cu care este  evaluat, atât în 

–
– dreptul de a refuza îndrumarea unui este 

pus într-un conflict de interese;
–

îndrumare cu un ;
–

coordonare;
– alocarea 

postdoctorat 
–

.
(4)

–
postdoctorat;

–

– în cercetarea pe care o 

–
postdoctorat

– pentru cercetare ;
– ;
– eze 

–

de studii postdoctorale;
– pentru e de absolvire;
–

postdoctorat postdoctoral de 
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– , termenele la care vor fi 
referatele 

respectate;
–

;
– ui postdoctorat de întrerupere sau de prelungire a 

duratei programului , având în vedere ca durata 
semestre universitare;

– postdoctorat
semestre universitare 
absolvire

–
–

pe care îi 

–

ifice de absolvire;
–

– fost 
este în 

cadrul unui proiect bugetat.
(5)

– ,
pr

– -

pentru tema vire;
–

–
din cadrul unor unit -dezvoltare care au încheiat acorduri sau 

–

–

;
–

– postdoctorale de cercetare 
organizate de SDISN;

– contract, întreruperea sau 
prelungirea programului , având în vedere ca 

semestre universitare;
– de

;
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–

postdoctorale sau pentru alte 

– din cadrul SDISN în cazul în care 
- doctorat, a încetat 

;
–

– , acces la un sistem electronic de 
verificare a gradului de similitudine a rezul

– ;
–

postdoctorale.
(6) stdoctorat

–
contractului de studii postdoctorale semnat;

– într-un an universitar, pentru promovarea 
în anu postdoctorale;

– -

– nul programului individual de cercetare 
;

–
stabilit de SDISN;

– coordo

–
–

–
organizate de IOSUSD ANIMV;

– de absolvire;
–

postdoctorale, în 

– -
;

– prin intermediul resurselor 

–
Doctorale ISN prin diferite mijloace (publicarea pe site, prin ,

-mail etc.);
– -a obligat prin semnarea contractului 

de studi
–

personal; 
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–
e

Art. 5. MINIME PENTRU PROMOVAREA ANULUI DE STUDII
(1) Pentru promovarea unui an universitar, 

programului , seria 2022-2023.
(2)

postdoctorat.
Art. 6.

DE ABSOLVIRE
(1)

minimum: 
a.
b. -

sistem peer review, indexate BDI, din care;
i. 1 articol de specialitate în reviste cu sistem peer review, indexate BDI;
ii.

c.
(2) e în cadrul 

 

Art. 7. TEMA DE CERCETARE
(1) Tema de cercetare a ____________________________ . 

Art. 8. LIMBA ÎN CARE SE
ABSOLVIRE

(1)

Art. 9. CUANTUMUL TAXELOR DE STUDII
(1) postdoctorale

Anul I de studii: 10.000 lei:
- pentru semestrul I – la data de 30.09.2022;
- pentru semestrul II – la data de 28.02.2023;

– achitare pentru 

(2) postdoctorale
(3) În s prelungirii la cerere a programului , se 

Consiliul de 

(4)
postdoctorat aflat 

(5)
a va 

, valoarea 
NECLASIFICAT

Pagina 7 din 9
 



NECLASIFICAT

(6)
rezilierea de drept a contractului de studii postdoctorale
achitate de 

(7)

e-mail la adresa scoala.doctorala@animv.eu.
Art. 10. REZILIEREA CONTRACTULUI 
(1)

postdoctorale ori 

Art. 11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
(1) adei pentru care a fost încheiat, la 

expirarea perioadei pentru care respectiv la momentul 
rezilierii.

Art. 12.
(1)

încetarea prezentului contract.
(2)

semnatare ale prezentului contract, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la 

calendaristice.
(3)

Art. 13. MODIFICAREA CONTRACTULUI
(1) Modificarea

Art. 14.
(1)

al prin Regulamentul 

postdoctorat

pentru Studii Universitare de Doctorat.  
(2)

CSUD.
(3)

Art. 15. TIGIILOR
(1)

(2)
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încetarea prezentului contract vor fi solu

Art. 16. ALTE CLAUZE
(1)

prelucrarea datelor personale, care vor deveni anexe la prezentul contract de studii.
(2)

49/2013), Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 

ii “Mihai Viteazul”

.

„MIHAI VITEAZUL”, în 3 (trei) exemplare originale, identice, câte unul pentru fiecare parte 

ACADEMIA DE „MIHAI VITEAZUL” (IOSUD)
COMANDANT (RECTOR)

………………………………………

………………….............. ........................................
CONSILIER JURIDIC

…………………………………

CONTABIL EF

……………………………
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