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CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ   
în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56287 „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 

excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” 

Nr. .................../................... 

 

Părţile contractante 

 

Art. 1. 

(1) Prezentul contract de cercetare postdoctorală se încheie între următoarele părţi: 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, cu sediul în Bucureşti, str. 

Lucreţiu Pătrăşcanu nr.16, sector 3, cod poştal 030508, CUI 9311329, înregistrat la Registrul 

Comerţului cu nr. J40/1476/1997, în calitate de lider de parteneriat, beneficiar al proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/56287, reprezentat de Dr. ing. Emilia VISILEANU în calitate de director 

general şi Dr. ing. Carmen MIHAI în calitate de manager de proiect, numit în continuare Beneficiar 

 

Universitatea din Oradea, cu sediul în Oradea, str. Universităţii nr 1, cod fiscal 4287939, 

reprezentată de Prof. univ. dr. ing. Cornel ANTAL în calitate de Rector, ec. Crina GHERLEA, în 

calitate de director economic, şi conf. dr. ing. Livia BANDICI responsabil partener 2, în calitate de 

partener, în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56287, numit în continuare Partener naţional 2 

 

şi 

 

d-l/d-na ………………………...……………… posesor al cărţii de identitate seria ........ nr. ............. 

CNP …………………………….......................... în calitate de postdoctorand, bursier finanţat prin 

proiectul „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”– contract POSDRU//89/1.5/S/56287, 

numit în continuare cercetător postdoctorand. 

(2) Părţile semnatare menţionate la alin. (1) au convenit să încheie prezentul contract de 

cercetare postdoctorală care conţine obligaţiile şi drepturile aferente perioadei programului de 

cercetare în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56287. 

 

Durata  

Art. 2.  

(1) Prezentul contract se derulează în perioada 01 decembrie 2010- 31 martie 2013. 



 

Titlu proiect: ”Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 
excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea 
de produse şi procese inovative” 

 

POSDRU/89/1.5/S/56287 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Textile şi Pielărie – INCDTP  în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice Bucureşti – Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale, 
Universitatea din Oradea şi ASSOCIATION  GROUPE ESSEC- Franta 

 

 

 

 

(2) După expirarea perioadei specificate la alin (1), obligaţiile şi drepturile părţilor, derivate din 

prezentul contract încetează, cu excepţia obligaţiei de returnare a sumelor primite de către fiecare 

cercetător postdoctorand, inclusiv penalităţi şi dobânzi, în cazul nefinalizării programului de 

cercetare postdoctorală, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi instrucţiunilor 

Autorităţii de Management POSDRU (AMPOSDRU). 

 

 Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 3. Beneficiarul proiectului are următoarele drepturi: 

(1) să verifice prin intermediul partenerului naţional 2 că cercetătorul postoctorand respectă 

normele specifice aplicabile finanţării nerambursabile, în conformitate cu prevederile prezentului 

contract şi prevederilor specifice contractelor cofinanţate din Fondul Social European în cadrul 

POSDRU; 

(2) să solicite prin intermediul partenerului naţional 2 cercetătorului postoctorand care nu şi-a 

îndeplinit obligaţiile derivate din prezentul contract, din motive care îi sunt imputabile, restituirea 

burselor şi a oricăror ajutoare financiare primite; 

(3) să aprobe metodologiile cadru pentru desfăşurarea activităţilor de formare, cercetare, 

participare la conferinţe şi mobilităţi ale cercetătorilor postoctoranzi; 

Art. 4. Beneficiarul proiectului are următoarele obligaţii: 

(1) să asigure împreună cu partenerul naţional 2, condiţiile necesare pentru desfăşurarea 

mobilităţilor cercetătorilor postdoctoranzi; 

(2) să furnizeze, în colaborare cu partenerul naţional 2, oferta de instituţii din Uniunea 

Europeana, universităţi şi/sau centre de cercetare care vor primi cercetătorii potdoctoranzi în stagii 

de pregătri/cercetare/documentare şi conferinţe transnaţionale în cadrul proiectului; 

(3) să asigure un management financiar sănătos al proiectului astfel încât să se creeze condiţiile 

corespunzătoare pentru derularea activităţilor proiectului; 

(4) să pună la dispoziţia partenerului şi a cercetătorilor postdoctoranzi informaţiile necesare 

privind condiţiile de formare, cercetare, participare la conferinţe şi mobilităţi de care pot beneficia 

cercetătorii postdoctoranzi.  

Art. 5. Partenerul naţional 2  are următoarele drepturi: 

 (1) să monitorizeze din punct de vedere ştiinţific şi administrativ, activitatea cercetătorilor 

postoctoranzi, conform regulamentului privind desfăşurarea activităţilor în cadrul şcolii 

postdoctorale în sistem e-learning ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii 

Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” putând să decidă suspendarea plăţii burselor în 

cazul în care constată neîndeplinirea obligaţiilor de către aceştia; 

(2) să solicite prezenţa cercetătorilor postdoctoranzi la activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului; 
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Art. 6. Partenerul naţional 2 are următoarele obligaţii: 

(1) să informeze cercetătorul postdoctorand cu privire la activităţile şi modalităţile specifice din 

cadrul proiectului prin postarea tuturor informaţiilor, regulamentelor şi metodologiilor pe site-ul 

www.posdru56287.org ; 

(2) să elaboreze metodologiile şi regulamentele cadru aprobate de Beneficiarul proiectului, în 

conformitate cu specificul şcolii postdoctorale în sistem e-learning ”Transferul de cunoştinţe în 

domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese”; 

(3) să desemneze formatori şi tutori care să  asigure cercetătorilor postoctoranzi formarea şi 

consilierea necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului; 

(4) să asigure accesul cercetătorilor postdoctoranzi la condiţiile materiale şi logistice de 

desfăşurare a activităţii; 

(5) să asigure plata burselor prevăzute în conformitate cu actul adiţional la prezentul contract, cu 

respectarea condiţiilor de acordare a acestora, după verificarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute 

pentru doctoranzi în Regulamentul Şcolii postdoctorale în sistem e-learning ”Transferul de 

cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi 

procese” 

(6) să sprijine cercetătorii postdoctoranzi pentru identificarea şi organizarea stagiilor de 

mobilitate în Uniunea Europeană; 

(7) să ajute cercetătorii postdoctoranzi pentru obţinerea sprijinului în vederea participării la 

conferinţe ştiinţifice transnaţionale din cadrul statelor membre ale Uniunii Europeane, în 

conformitate cu metodologia aprobată; 

Art. 7. Cercetătorul postdoctorand are următoarele drepturi: 

(1) să utilizeze baza materială a partenerului naţional 2 pentru derularea activităţilor specifice 

cercetării postdoctorale; 

(2) să beneficieze de activităţile de formare din proiect şi de consilierea acordată de tutorele 

desemnat; 

(3) să solicite echipei de implementare a proiectului schimbarea tutorelui în cazul în care acesta 

este indisponibil mai mult de un semestru sau nu respectă clauzele contractului de cercetare 

postdoctorală; 

(4) să primească bursa de postdoctorat, în cuantumul stabilit prin actul adiţional la prezentul 

contract de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda 

cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese 

inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287, condiţionat de atestarea de către tutore a îndeplinirii 

obligaţiilor specificate în prezentul contract, pe perioada de desfăşurare a activităţii de predare-

fomare în sistem e-learning, cu excepţia perioadelor aferente vacanţelor şi întreruperilor aprobate de 

către echipa de management a proiectului; 

http://www.posdru56287.org/
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(5) să beneficieze de sprijinul prevăzut în mod expres în proiect în vederea participării la 

conferinţe internaţionale din ţară şi din state membre ale U.E.; 

(6) să beneficieze de susţinere financiară în perioada desfăşurării mobilităţii transnaţionale; 

(7) să beneficieze de toate informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de 

postdoctorat; 

(8) să beneficieze de sprijin ştiinţific din partea tutorelui, în vederea elaborării studiilor şi 

rapoartelor de cercetare intermediare şi finale în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; 

(9) să beneficieze de sprijin ştiinţific şi logistic din partea echipei de implementare a 

proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287, 

în vederea derulării corespunzătoare a activităţilor de cercetare. 

Art. 8. Cercetătorul postdoctorand are următoarele obligaţii: 

(1) să cunoască Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor în cadrul şcolii postdoctorale 

în sistem e-learning ”Transferul de cunoştinţe în domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale 

şi dezvoltarea de produse şi procese” din cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda 

cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese 

inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287, precum şi celelalte acte normative care 

reglementează acest domeniu. Pentru aceasta el trebuie să consulte cu regularitate pagina de web a 

şcolii postdoctorale. 

(2) să obţină acele performanţe profesionale şi ştiinţifice care să îi asigure menţinerea 

statutului de cercetător postdoctorand în cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda 

cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese 

inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287; 

(3) să anunţe, în scris, echipa de implementare a proiectului în legătură cu modificările 

intervenite la statutul său care ar putea conduce la o situaţie de incompatibilitate cu statutul de 

beneficiar de bursă; 

(4) să restituie, conform legislaţiei în vigoare, sumele încasate (bursă, mobilităţi, conferinţă 

transnaţională etc.) de la data obţinerii până la data pierderii statutului de beneficiar al bursei de 

postdoctorat; 

(5) să nu întrerupă temporar participarea la proiect decât în condiţiile prevăzute în 

reglementările AM/OIPOSDRU, respectiv conform Instrucţiunii nr.15/E 3803/26.05.2010. 

(6) să participe la sesiunile de formare organizate în cadrul proiectului; 

(7) să participe la conferinţa finală organizată în cadrul proiectului; 

(8) să publice 3 lucrări ştiinţifice, legate de obiectul cercetării, la conferinţe internaţionale în 

state membre ale UE, din care 2 în ISI proceedings sau reviste prestigioase cotate B+ sau indexate 

BDI sau ISI; 
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(9) să specifice în cadrul lucrărilor ştiinţifice publicate apartenenţa instituţională a autorului în 

universităţile din cadrul parteneriatului proiectului şi numele finanţatorului – This work was 

cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human 

Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/89/1.5/S/56287 „Postdoctoral 

research programs at the forefront of excellence in Information Society technologies and 

developing products and innovative processes”, partner University of Oradea sau Această lucrare 

a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/56287 „Programe postdoctorale 

în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de 

produse şi procese inovative”, partener Universitatea din Oradea. 

(10) să păstreze permanent legătura cu tutorele şi echipa de implementare a proiectului 

„Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” în procesul de îndeplinire a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract; 

(11) să consulte cu regularitate site-ul şcolii postdoctorale ”Transferul de cunoştinţe în domeniul 

Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” din cadrul proiectului 

„Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” - POSDRU/89/1.5/S/56287; 

să realizeze, în termenele reglementate, activităţile şi obiectivele prevăzute în documentul 

planificarea proiectului de cercetare postdoctorală; 

(12) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele 

proprii ale Universităţii din Oradea; 

(13)să elaboreze şi să predea echipei de implementare a proiectului rapoarte de activitate lunare 

pe perioada de desfăşurare a activităţii de predare-fomare în sistem e-learning, si pe perioada de 

mobilitate transnaţională, avizate de către tutore; 

(14) să elaboreze rapoarte de cercetare intermediare câte unul pentru fiecare an, până în 01 

decembrie a fiecărui an;   

(15) să elaboreze un studiu de cercetare pentru fiecare curs, în termenele reglementate de fiecare 

moderator al cursului; 

(16) să elaboreze un raport final de cercetare postdoctorală, cu evidenţierea rezultatelor 

ştiinţifice, care va cuprinde şi o componentă de autoevaluare;  

(17) să actualizeze, permanent şi/sau la solicitarea echipei de implementare, în pagina personală 

informaţiile privind cercetarea ştiinţifică, rezultatele cercetării ştiinţifice, rapoarte de activitate, etc.  

(18) să respecte recomandările ştiinţifice ale tutorelui şi ale echipei de implementare a 

proiectului în vederea asigurării relevanţei cercetării postdoctorale, pe parcursul proiectului, pentru 

domeniul fundamental „ştiinţe inginereşti”; 
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(19) să respecte principiul evitării dublei finanţări şi să informeze echipa de implementare a 

priectului cu privire la existenţa şi/sau apariţia unei astfel de situaţii pe perioada acordării sprijinului 

financiar în cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în 

tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” - 

POSDRU/89/1.5/S/56287;  

 

Dispoziţii finale  

Art. 9. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 8 conduce la rezilierea contractului încheiat cu 

cercetătorul postodoctorand şi la recuperarea integrală a sprijinului financiar acordat.  

Art. 10.  

(1) Prevederile prezentului contract se completează cu Regulamentul privind desfăşurarea 

activităţilor în cadrul şcolii postdoctorale în sistem e-learning ”Transferul de cunoştinţe în domeniul 

Tehnologiilor Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese” din cadrul proiectului 

„Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287; 

 (2) Modificările legislative relevante, instrucţiunile AMPOSDRU care modifică sau 

completează condiţiile de implementare a prevederilor prezentului contract, precum şi 

metodologiile specifice implementării proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării 

de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese 

inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287, vor fi aduse la cunoştinţa postdoctorandului, prin 

publicare pe pagina web a şcolii postdoctorale, şi vor completa prevederile prezentului contract.  

Art. 11. Cercetătorii postdoctoranzi vor semna o declaraţie de evitare a dublei finanţări conform 

modelului prezentat în Anexa 1. 

Art. 12. Cercetătorii postdoctoranzi vor da o declaraţie privind deţinerea unui cont/card la o bancă 

agreată de Universitatea din Oradea conform modelului prezentat în Anexa 2.  

Art. 13. Postdoctoranzii vor furniza garanţii privind recuperarea prejudiciilor derivate din 

nerespectarea prevederilor prezentului contract în legătură cu sprijinul financiar acordat în cadrul 

proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii 

informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”– contract POSDRU/89/1.5/S/56287, 

conform modelului prezentat în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul contract. 

Prezentarea Declaraţiei –Angajament de garanţie se va face în termen de 30 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentului contract. Neprezentarea Declaraţiei – Angajament de garanţie în termenul 

stabilit atrage anularea de drept a prezentului contract. 

Art. 14.  

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data de 01.12.2010 
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(2) Plata burselor postdoctorale se va realiza în conformitate cu data specificată prin actul 

adiţional la prezentul contract de cercetare postdoctorală. Plata se va face în luna curentă pentru 

luna anterioară, în funcţie de existenţa disponibilităţilor financiare în contul proiectului. 

(3) Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract: 

      - Anexa 1 – Declaraţia pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări; 

                  - Anexa 2 - Declaraţie privind deţinerea unui card la o bancă agreată de Universitatea 

din Oradea. 

                  - Anexa 3 - Declaraţie pe proprie răspundere - Angajament de Garanţie. 

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract, partenerul 

naţional 2 va desemna tutorele ale cărui drepturi şi obligaţii în cadrul proiectului vor fi stabilite în 

Decizia de desemnare care va deveni Anexă la prezentul contract. 

(5) Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Director general al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, 
Beneficiar proiect, prin  

Reprezentant legal, 

Dr. ing. Emilia VISILEANU 
 

Manager de proiect 

Dr. ing. Carmen MIHAI 
 

 

 Responsabil Financiar – INCDTP   Aviz de legalitate – INCDTP 

 Ec. Alexandru POPESCU                           Jurist Aurelia GURAMULTA 
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Anexa 1 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 Subsemnatul/a..................................................................................................... ....cecetător 

postdoctorand, beneficiar al bursei acordată în cadrul proiectului „Programe postdoctorale în 

avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de 

produse şi procese inovative” - POSDRU/89/1.5/S/56287, cofinanţat din Fondul Social European 

menţionez că nu am mai beneficiat şi nu beneficiez de bursă pentru postdoctorat din aceleaşi 

fonduri.   

 Declar că am luat la cunoştinţă despre obligaţia de respectare a principiului evitării dublei 

finanţări. 

 Cunosc faptul că nu am dreptul de a mai aplica pentru obţinerea de burse sau alte drepturi 

băneşti, susţinute din fonduri europene, pentru programul de pregătire postdoctorală. Mă angajez să 

informez echipa de management a proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 

excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” - 

POSDRU/89/1.5/S/56287 cu privire la orice situaţie de această natură cu maximă celeritate de la 

data luării la cunoştinţă în legătură cu aceasta sau producerii unei astfel de situaţii, în funcţie de care 

dintre aceste termene survine primul.   

 Menţionez că am luat la cunoştinţă cu privire la prevederile Codului Penal privind falsul în 

declaraţii.  

 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                                Semnătura, 
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Anexa 2 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 Subsemnatul/a..........................................................................................................., cercetător 

postdoctorand, beneficiar al bursei acordate în cadrul proiectului „Programe postdoctorale în 

avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse 

şi procese inovative” - POSDRU/89/1.5/S/56287, cofinanţat din Fondul Social European declar că 

deţin un cont/card la una din băncile agreate de Universitatea din Oradea şi că am luat la cunoştinţă 

despre obligaţia de a deţine acest cont/card. 

 Menţionez că am luat la cunoştinţă cu privire la prevederile Codului Penal privin falsul în 

declaraţii. 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                          Semnătura, 
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Anexa 3 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

- Angajament de Garanţie - 

 

 Subsemnatul/subsemnata………………………………………………..domiciliat/domiciliat 

în localitatea judeţ/sector..…............... str. ....…....………….....…..……… bl……....... sc. ..… et …. 

ap…, având Cartea/Buletinul de Identitate seria……. nr……..…. eliberat de ………...........…., la 

data de………………… CNP……………...........……………….………………….. având funcţia 

de…..................………………la.....….......…………………………, având acordul tacit al 

soţului/soţiei/părintelui/altei persoane, mă oblig să garantez integral cu toate bunurile mobile şi 

imobile, prezente şi viitoare, din proprietatea mea, pentru orice prejudiciu financiar produs 

Universităţii din Oradea de către persoana garantată de mine, dl./d-

na....................................................................................,  

CNP……………...........………………, postdoctorand cu bursă la sus-numita universitate, în 

exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce îi revin conform contractului 

…………………….. 

 În acest sens, mă oblig să răspund pentru pretenţiile financiare invocate de către 

Universitatea din Oradea prin notificare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice socotite de 

la data primirii acesteia, până la stingerea integrală a pretenţiilor. Acestea corespund cuantumului 

burselor încasate de persoana garantată de mine până la data notificării, până la concurenţa sumei 

maxime de ………….. lei, la care se adaugă penalităţile unor eventuale întârzieri, penalităţi stabilite 

conform dispoziţiilor legale în vigoare la data notificării de către Universitatea din Oradea. 

 Mă oblig să notific Universităţii din Oradea orice schimbare a domiciliului şi/sau a locului 

de muncă al subsemnatului/subsemnatei, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la 

realizarea unei astfel de schimbări. 

 Mă oblig să depun prezentul document într-un exemplar la Universitatea din Oradea, la care 

anexez copie lizibilă după Cartea/ Buletinul de Identitate. 

 Prezentul înscris urmează să facă parte integrantă din contractul ………............., redactat de 

consilierul juridic al Universităţii din Oradea, …….....................…….., şi autentificat de Biroul 

Notarului Public în trei  exemplare, din care două exemplare s-au înmânat părţii. 

 

 

 

Data,           GARANT, 

 


