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      Aprobare H.C.A. 18/18990/08.09.2022 

Anexă la H.S. nr. 216/20959/28.09.2022 

                                                                                   

CONTRACT 
PENTRU STUDII POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ 

Nr. ______ din _______ 
 
Temeiul juridic: Legea ducaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 
Procedura Operațională/Metodologia privind admiterea la Studii postdoctorale de cercetare avansată din 
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, Carta Universității de 
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

 
 ART.1. PĂRȚILE CONTRACTULUI 

 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie „VICTOR BABEŞ” din Timişoara, cu sediul în 
Timişoara, Piaţa E. Murgu nr. 2, Cod fiscal nr. 4269215 şi cont la Trezoreria Timişoara nr. 
RO21TREZ62120F330500XXXX, reprezentată legal de către Prof. univ. dr. Octavian Marius CREŢU, în 
calitate de Rector, 
și 

2. Domnul (doamna) __________________________________________, identificat(ă) cu actul 
de identitate C.I. seria __________, nr. ____________________________, CNP 
______________________________, domiciliat(ă) în __________________________________, str. 
____________________, nr. _____, bloc _____, sc. _____, et.____, ap.____, cod poştal _______, jud. 
_____________, tel. __________________, e-mail ____________________________, în calitate de 
cercetător postdoctoral, cu finanțare din _________________________________________________, 
la forma ______________, în programul de studii postdoctorale de cercetare avansată din domeniul 
_________________________, oferit de IOSUD a UMFVBT 
și 
 

3. Domnul (doamna) prof.univ.dr. __________________________________________, membru 
al Şcolii Doctorale a Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, conducător de 
doctorat, conform OM nr. _______/____________, domeniul _______________________în calitate de 
coordonator de program / mentor / tutore al cercetătorului postdoctoral, 

am încheiat prezentul contract de studii postdoctorale de cercetare avansată cu respectarea 
următoarelor clauze: 

 
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor din ciclul studiilor postdoctorale de 
cercetare avansată, reglementând raporturile dintre Universitate (IOSUD), cercetător postdoctoral și 
coordonator / mentor/ tutore, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părțiilor semnatare, în concordanță 
cu legislația în vigoare, cu ordinele ministrului de resort, cu prevederile Cartei Universității și hotărârile 
Senatului UMFVBT. 
2.2. Tema proiectului de cercetare susținut este 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
 
care se va finaliza la data de _____________ prin susținerea unei lucări originale, în fața unei comisii 
propuse de Directorul Școlii Doctorale, avizată de Directorul CSUD și aprobată de Rector, redactată și 
susținută în limba _____________. 
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 ART. 3. DURATA, MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
3.1.  Prezentul contract se încheie pe o perioada de____luni, cu începere din___________ până 
______________, inclusiv. În cazul unei întreruperi din motive medicale, în vederea efectuării 
concediului pentru sarcină şi lehuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv 
pentru alte motive temeinice, contractul se suspendă. Întreruperile cumulate nu pot depăşi 12 luni şi se 
aprobă de către directorul CSUD, la cererea cercetătorului postdoctoral, cu acordul Coordonatorului de 
program postdoctoral/mentor/tutore şi cu avizul directorului şcolii doctorale. 
Durata programului postdoctoral de cercetare avansată se prelungeşte cu perioadele cumulate ale 
întreruperilor aprobate. 
3.2. Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor postdoctorale de cercetare avansată, perioadă 
aprobată în conformitate cu Regulamentul Şcolii Doctorale, se încheie câte un act adiţional la prezentul 
Contract. 
3.3. Dacă cercetătorul-postdoctoral nu reuşeşte să susţină proiectul de cercetare postdoctorală ce 
conţine rezultatul cercetărilor întreprinse în termenul stabilit potrivit contractului încheiat şi a eventualelor 
acte adiţionale la acesta, el mai poate solicita o perioadă de graţie de maxim 6 luni pentru a finaliza şi 
susţine proiectul de cercetare postdoctorală realizat, depăşirea acestui termen conducând automat la 
exmatricularea sa. Perioada de graţie se poate acorda începând din momentul ieşirii cercetătorului 
postdoctoral de sub incidența contractului de studii încheiat, precum şi a eventualelor acte adiţionale la 
acesta şi presupune încheierea unui nou act adiţional. 
3.4. Cercetătorul postdoctoral este exmatriculat la finalul programului de studii postdoctorale de 
cercetare avansată sau la finalul perioadei de întrerupere a programului studii postdoctorale de 
cercetare avansată aprobată, daca nu și-a îndeplinit obligațiile . 

 
ART. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 
4.1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara 

4.1.1. Are următoarele drepturi: 
(a) stabileşte condiţiile de desfăşurare a studiilor postdoctorale de cercetare avansată, întreruperea 
acestora, înmatricularea şi exmatricularea cercetătorului postdoctoral; 
(b) Universitatea va utiliza, în calitate de operator de date cu caracter personal, datele cu caracter 
personal ale cercetătorului postdoctoral, în baza declarației date de acesta, în conformitate cu 
prevederile legale. Universitatea îşi rezervă dreptul de a utiliza, fără să mai fie necesar un accept 
prealabil, materialele scrise, materialele fotografice şi audio-video care conțin imaginea cercetătorului 
postdoctoral, realizate pe toată durata studiilor; 
(c) universitatea poate sista bursa/salariul/decide exmatricularea cercetătorului postdoctoral înmatriculat, 
în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile; 
(d) orice alt drept care rezultă din Procedura operațională și metodologia privind admiterea la studii 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din 
Timişoara, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile 
postdoctorale de cercetare avansată. 
 
4.1.2. Are următoarele obligaţii: 
(a) organizează studiile postdoctorale de cercetare avansată; 
(b) asigură condiţii organizatorice şi tehnice adecvate de studiu şi cercetare, prin punerea la dispoziția 
cercetătorului postdoctoral a infrastructurii de care dispune Universitatea pentru documentare şi 
cercetare; 
(c) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale cercetătorului postdoctoral, conform legii; 
(d) eliberează, la cerere, documente care atestă calitatea de cercetător postdoctoral a solicitantului, 
conform legislaţiei; 
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(e) prin Şcoala Doctorală monitorizează și evaluează activitatea cercetătorului postdoctoral pe parcursul 
studiilor; 
(f) poate stimula publicarea lucrărilor științifice ale cercetătorului postdoctoral în reviste de specialitate; 
(g) orice alte obligaţii care rezultă din Procedura operațională și metodologia privind admiterea la studii 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din 
Timişoara, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile 
postdoctorale de 
cercetare avansată. 

 
4.2. Cercetătorul postdoctoral 

4.2.1. Are următoarele drepturi:  
Pe parcursul studiilor postdoctorale de cercetare avansată (mai puţin eventualele perioade de 
întrerupere a acestora)cercetătorul postdoctoral are dreptul: 
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea mentorului/tutorelui; 
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul 
IOSUD UMFVBT atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile postdoctorale de cercetare 
avansată; 
c) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi 
ale IOSUD UMFVBT pentru elaborarea proiectului cercetare; 
d) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD UMFVBT sau din cadrul unor unităţi 
de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD UMFVBT; 
e) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere 
de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare; 
f) orice alt drept care rezultă din Procedura operațională și metodologia privind admiterea la studii 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din 
Timişoara, Legea nr.1/2011 şi alte acte normative referitoare la studiile postdoctorale de cercetare 
avansată. 
 
4.2.2. Are următoarele obligaţii:  
Pe parcursul studiilor postdoctorale de cercetare avansată (mai puţin eventualele perioade de 
întrerupere a acestora),cercetătorul postdoctoral are următoarele obligații: 
(a) să desfășoare activități de cercetare şi să finalizeze proiectului de cercetare conform graficului de 
cercetare convenit; 
(b) să participe la activităţile organizate de CSUD şi UMFVBT în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
diseminării acesteia; 
(c) să obțină cel puțin rezultatele minime de performanţă impuse de cerinţele proiectului, incluzând un 
articol ISI, prim autor cu factor de impact peste 1; 
(d) să respecte regulamentele şi regulile din Universitate, să aibă un comportament adecvat calităţii de 
student-doctoral; 
(e) cercetătorul postdoctoral se obligă să cedeze UMFVBT rezultatele şi drepturile ce i se cuvin şi care 
sunt obţinute în timpul studiilor în urma activităţilor şi lucrărilor pe care le efectuează în perioada 
respectivă de timp, în calitate de student-doctoral. 
(f) cercetătorul postdoctoral va respecta dispozițiile legale privind asigurarea originalităţii lucrărilor, 
standardele de calitate sau de etică profesională, are obligaţia de a colabora la verificarea lucrărilor sale 
din acest punct de vedere, fiind deplin informat cu privire la consecinţele legale ale nerespectării 
acestora; 
(g) Orice alte obligaţii care rezultă din Procedura operațională și metodologia privind admiterea la studii 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din 
Timişoara, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile 
postdoctorale de cercetare avansată. 
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ART. 5. Încetarea/Modificarea/Rezilierea Contractului 
Calitatea de cercetător postdoctoral se poate pierde în următoarele situaţii: 
a) la cererea scrisă a cercetătorului postdoctoral, avizată de coordonatorul de program postdoctoral şi 
aprobată de Directorul CSUD; 
b) dacă cercetătorul-postdoctoral nu şi-a respectat obligaţiile prevăzute din contractul studiilor 
postdoctorale şi prin programul individual de cercetare ştiinţifică, conform legislaţiei în vigoare. 
Exmatricularea unui cercetător-postdoctoral se face prin decizie a rectorului UMVBT, la solicitarea 
conducerii şcolii doctorale din care face parte, solicitare avizată de directorul CSUD. 
Pentru schimbarea coordonatorului de program postdoctoral este necesar acordul prealabil scris al 
noului coordonator de program postdoctoral/mentor/tutore. 
Dacă noul coordonator de program postdoctoral/mentor/tutore activează în altă instituţie organizatoare 
de doctorat, este de asemenea necesară aprobarea conducerii acesteia. 
Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului 
Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Conflictele dintre cercetător - postdoctoral şi Şcoala 
Doctorală sau coordonatorul de program se mediază de către CSUD. 
În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea 
acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească competentă, conform legii. 

 
ART. 6. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, duce la suspendarea executării Contractului şi apără 
de răspundere partea care o invocă în termen. 
6.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celorlalte părţi semnatare ale 
prezentului contract, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţia forţei majore, iar dovada 
acesteia se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice. 
6.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere 
despăgubiri. 

 
ART. 7. ALTE CLAUZE 
Prezentul contract, întocmit şi redactat de Oficiul Juridic, aprobat de Consiliul de Administraţie al 

Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, se consideră valabil încheiat prin 
semnarea sa de către cercetătorul postdoctoral, părțile acceptând expres şi neechivoc că semnăturile 
reprezentanţilor universităţii sunt valabile pe formularul în copie realizat după contractul aprobat prin 
procedurile enumerate. 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin legea 287 din 2009 pus 
în aplicare prin legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, cercetătorul postdoctoral declară că a citit şi 
a înţeles toate clauzele contractului şi acceptă în mod expres şi neechivoc conţinutul următoarelor 
articole: art.4, art. 5 şi art. 6. 

Studentul ia la cunoștință de faptul că datele cu caracter personal din prezentul contract și cele 
furnizate prin fișa de înscriere sau pe parcursul anilor de studiu vor fi folosite doar în scopul aducerii la 
îndeplinire a obiectului prezentului contract, inclusiv pentru arhivare, în baza prevederilor legale, în 
conformitate cu dispozițiile Regulamentului U.E. 679/2016. 

� Cercetătorul postdoctoral este de acord ca universitatea să utilizeze în scop de promovare și 
arhivare toate materialele scrise, fotografice sau audio video care conţin imaginea sa, realizate pe toată 
durata studiilor, în cazul în care aceasta este captată în cadrul universității sau în timpul desfășurării 
unor activități studențești. 

� Cercetătorul postdoctoral este de acord ca universitatea să folosească datele cu caracter 
personal oferite ca mijloc de comunicare (adresa de e-mail, nr de telefon etc) în scopul transmiterii unor 
materiale de informare în legătură cu activitatea universității. 
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Cercetătorul postdoctoral ia la cunoștință că are dreptul oricând să își retragă consimțământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care a fost nevoie de acordul său și că 
beneficiază de drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016. 

 
ART.8. CLAUZE FINALE 

8.1. Cercetătorul postdoctoral declară că a luat la cunoştinţă de prevederile art.326 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii şi art. 323 din Codul penal privind uzul de fals. 
8.2. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul 
pentru Şcoala doctorală. 

 
Rector, 
 
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREŢU 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetător postdoctoral, 
 
  

_____________________________   __________ 
                   (nume şi prenume)                                          (semnătura)     

Director CSUD, 
 
Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana DEHELEAN 
 
 
 
 
 

Coordonator de program / mentor, 
 
 
_____________________________   __________ 
                   (nume şi prenume)                                          (semnătura)     

Consilier juridic, 
 
C.j. Dr. Codrina Mihaela LEVAI 
 
 
 
 
 

 

Contabil Șef, 
Ec. Maria Mihaela STEPAN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


