CONTRACT DE STUDII POSTDOCTORALE
Nr. ............................ din ................2010

Între
1. Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei
Române, cu sediul în Bucureşti, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, Sector 5,
cod fiscal 4192634, reprezentat prin Prof. univ. dr. Mircea Ciumara, Director General şi Dr.
Constantin Ciutacu, managerul proiectului "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării
şi dezvoltării umane în context european", contract de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/ 62988,
numit in continuare Institutul
şi
2. Nume şi prenume................................................................................, domiciliat în
......................................................................, identificat cu CI/BI seria ..............nr. .......................,
CNP .........................................................., admis ca cercetător la programul de studii
postdoctorale din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al
Academiei Române ..................................., cu tema de cercetare postdoctorală
„..................................................................................................................................
....................................................................”numit în continuare Cercetător,

în baza Contractului de finanţare POSDRU/89/1.5/S/62988 din 2010, încheiat între –
Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române şi OI/
AMPOSDRU, pentru realizarea proiectului "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al
bunăstării şi dezvoltării umane în context european", denumit în continuare „Proiectul” şi a
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor
postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, aprobat de Institutul Naţional de Cercetări
Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, a intervenit prezentul contract.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare ce ar putea rezulta ca urmare a rezilierii
contractului din culpa cercetătorului sau ca urmare a neîndeplinirii la termen a indicatorilor de
performanţă ai proiectului de către cercetător, garantează numitul
..................................................................., prin Declaraţie notarială de garanţie.
Declaraţia notarială de garanţie va fi depusă la sediul Institutului, de către cercetător, în
termen de cel mult 20 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract.
De asemenea, cercetătorul va depune la sediul Institutului, în termen de cel mult 20 zile
calendaristice de la încheierea prezentului contract o declaraţie notarială, pe proprie răspundere,
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prin care atestă că nu a beneficiat şi nu beneficiază de alte burse postdoctorale, din fonduri
publice sau Fondul Social European (FSE).
În cazul în care declaraţiile notariale nu vor fi depuse în termenul stabilit, bursa va fi
suspendată până la momentul depunerii acestor declaraţii.
Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI: sprijinirea instituţională şi financiară a
cercetătorului în vederea îndeplinirii de către acesta a obiectivelor şi activităţilor stabilite în
Proiectul de cercetare postdoctorală, în condiţiile stabilite în contractul dintre Institutul Naţional
de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române şi OI/AM POS-DRU, cu
care se completează prevederile prezentului contract.
Art. 2 DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 24 luni. Contractul intră în vigoare la
data de 1 decembrie 2010 şi încetează la data de 30 noiembrie 2012.
Art. 3. PROIECTUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
Programul de pregătire al cercetătorilor se organizează în conformitate cu Proiectul de
cercetare postdoctorală şi programul stabilit de către expertul îndrumător.
Art. 4 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
4.1. Părţile contractante au drepturi şi obligaţii care decurg din prevederile contractului de
finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/ 62988 încheiat între Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române şi OI/AM POS-DRU.
4.2. În perioada derulării cercetării postdoctorale, cercetătorul are următoarele
drepturi specifice:
4.2.1. Consiliere în activitatea de cercetare ştiinţifică, din partea unui expert îndrumător, pe
întreaga durată a derulării cercetării postdoctorale;
4.2.2. Dreptul la bursa postdoctorală în valoare de 4.000 lei/lună, cu condiţia ca această
sumă să nu depăşească echivalentul în lei a 1.000 euro, la cursul de schimb al BNR din ultima zi
a lunii pentru care se acordă bursa. În cazul în care cuantumul bursei va depăşi echivalentul în lei
a 1.000 euro, părţile sunt de acord ca bursa să fie diminuată corespunzător, astfel încât cuantumul
acesteia în lei să nu depăşească echivalentul a 1.000 de euro.
Plata bursei este realizată de către instituţia parteneră din proiect la care cercetătorul
postdoctoral a fost admis.
Bursa este alocată prin contractul încheiat cu OI/AM POS-DRU pentru cercetătorii
postdoctorali, condiţionat de atestarea lunară de către coordonator a îndeplinirii proiectului de
cercetare postdoctorală, excepţie făcând prima lună din derularea proiectului, pentru care
cuantumul bursei va fi calculat în funcţie de numărul de zile cuprinse între momentul încheierii
contractului şi finalul lunii calendaristice.
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Plata burselor se efectuează, de regulă, lunar şi numai cu condiţia existenţei fondurilor
disponibile de la OI/AM POSDRU. În situaţia în care fondurile alocate de către OI/AM
POSDRU sunt transmise cu întârziere, bursele neîncasate vor fi plătite retroactiv;
4.2.3 Pentru efectuarea de stagii de cercetare şi documentare în centre de cercetare şi
inovare/institute de cercetare/universităţi din Uniunea Europeană, în condiţiile stabilite prin
proiectul "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context
european", contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/ 62988, cu avizul prealabil al expertului
îndrumător şi al managerului de proiect, cercetătorul poate beneficia de suplimentarea bursei
postdoctorala până la echivalentul a 500 euro/lună calendaristică.
Stagiul în străinătate va fi de 3 luni. Stagiul trebuie să fie alcătuit din luni calendaristice
întregi (mobilitatea internaţională va începe în mod obligatoriu în prima zi a lunii calendaristice).
În cazul în care normele în domeniu se vor schimba, se va modifica şi contractul conform noilor
reglementări.
Finanţarea cheltuielilor se va realiza în condiţiile stabilite de Institutul Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române printr-o procedură.
Nerespectarea acestor condiţii va atrage nefinanţarea cheltuielilor;
4.2.4 Acoperirea, în limita posibilităţilor, a cheltuielilor de cazare, transport, diurnă, în
condiţiile legii, pentru participarea la conferinţe şi seminarii legate de obiectul cercetării,
desfăşurate în ţară şi în spaţiul UE, cu lucrări avizate de expertul îndrumător, în condiţiile
stabilite prin programul "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării
umane în context european", contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/62988 se va efectua
cu avizul prealabil al coordonatorului postdoctoral şi al managerului de proiect. Aceste sume vor
putea fi suplimentate, la cererea cercetătorului postdoctoral, în limita fondurilor disponibile, cu
avizul managerului de proiect şi al responsabilului financiar şi cu aprobarea directorului general;
4.2.5. Cercetătorul are acces la spaţiile pentru cercetare şi documentare din institut şi
instituţiile partenere, la suportul material destinat activităţilor de cercetare cuprinse în proiect, la
bibliotecile şi baza documentară de specialitate a instituţiilor partenere în cadrul proiectului;
4.2.6. Cercetătorul va putea publica rezultatele cercetării, dacă îndeplinesc condiţiile de
calitate ştiinţifică, certificată de avizul expertului îndrumător şi cel al managerului de proiect;
4.2.7. Cercetătorul are posibilitatea de a participa la seminariile şi conferinţele naţionale şi
internaţionale desfăşurate în cadrul proiectului (5 seminarii şi conferinţe, din care 3 privind
egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă) şi de a prezenta rezultatele cercetării postdoctorale.
4.3. Cercetătorului postdoctoral îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
4.3.1. Respectarea calendarului şi obiectivelor cercetării postdoctorale stabilite de comun
acord cu expertul îndrumător. Elaborarea unui proiect de cercetare circumscris proiectului
"Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context
european" şi înaintarea acestuia cu o lună înainte de finalul stagiului de cercetare către expertul
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îndrumător, însoţit de un raport final de activitate în care să precizeze rezultatele obţinute pe
parcursul cercetării în raport cu obiectivele propuse. Nerespectarea acestei obligaţii atrage
exmatricularea şi obligaţia restituirii sumelor de bani primite cu titlu de bursă;
4.3.2 Elaborarea de rapoarte de activitate trimestriale privind stadiul cercetării
postdoctorale, care vor fi depuse în termen de 10 zile de la data încheierii fiecărui trimestru
la expertul îndrumător spre avizare. Nerespectarea obligaţiilor de raportare trimestrială şi
neavizarea favorabilă a rapoartelor de către expertul îndrumător atrage suspendarea plăţii
bursei, până la data îndeplinirii acestora;
4.3.3. Elaborarea de rapoarte pentru stagiile de cercetare în străinătate, schimburi de
bună practică naţionale şi internaţionale de care a beneficiat în timpul proiectului şi depunerea
lor în termen de 10 zile de la revenirea în ţară/stagiu naţional, la expertul îndrumător spre
avizare. Neefectuarea stagiului de cercetare în străinătate atrage exmatricularea şi obligaţia
restituirii sumelor de bani primite cu titlu de bursă. Nerespectarea obligaţiilor de raportare
privind stagiul în străinătate şi neavizarea favorabilă a acestora de către expertul îndrumător
atrage suspendarea plăţii bursei, până la data îndeplinirii acestor obligaţii;
4.3.4. Elaborarea unui articol ştiinţific din aria tematică a proiectului "Cercetarea
ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european" şi
publicarea acestuia într-o revistă de specialitate cotată ISI Thomson. Nerespectarea acestei
obligaţii şi neavizarea favorabilă a lucrării pentru publicare de către expertul îndrumător atrage
suspendarea plăţii bursei, până la data îndeplinirii acestor obligaţii;
4.3.5. Participea la cele 5 seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale (3 privind
egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă) organizate pe parcursul proiectului cu lucrări din
domeniul abordat pe parcursul cercetării postdoctorale. Nerespectarea acestor obligaţii atrage
exmatricularea şi obligaţia restituirii sumelor de bani primite cu titlu de bursă;
4.3.6. Să includă în toate lucrările publicate/prezentate menţiunea „Această lucrare a fost
realizată în cadrul proiectului "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi
dezvoltării umane în context european", cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/62988 sau „This paper is
suported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD),
financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract
number SOP HRD/89/1.5/S/62988”, după caz; Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală
şi industrială asupra rezultatelor obţinute în cadrul stagiului de cercetare postdoctorală aparţin
Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române;
4.3.7. Să participe la toate celelalte activităţi organizate în cadrul proiectului. Sancţiunea
neexecutării acestei obligaţii este rezilierea contractului şi returnarea tuturor beneficiilor
materiale primite în cadrul acestui contract;
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4.3.8. Să respecte legislaţia în vigoare precum şi normele de disciplină şi deontologie
stabilite prin regulamentele Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al
Academiei Române şi ale partenerilor, precum şi cele specifice contractelor finanţate din fonduri
structurale europene;
4.3.9. Să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă pe parcursul activităţilor de
cercetare derulate în cadrul proiectului;
4.3.10. Să folosească mijloacele materiale puse la dispoziţie pentru realizarea activităţilor
din cadrul proiectului, ca un bun proprietar şi să le restituie la data specificată în procesul verbal
de predare-primire;
4.3.11. Să răspundă pentru prejudiciile morale şi materiale cauzate prin faptele sale în
raporturile cu institutul;
4.3.12. Să notifice în scris, managementul proiectului în legătura cu modificările intervenite
în legătură cu statutul său, care ar putea conduce la o situaţie de incompatibilitate cu statutul de
beneficiar de bursă;
4.3.13 În cazul neîndeplinirii oricărei dintre obligaţiile enumerate mai sus, din culpa
exclusivă a cercetătorului, plata bursei se va suspenda până când aceste obligaţii vor fi executate.
Dacă cercetătorul postdoctoral nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen de cel mult 10 de zile
calendaristice de la momentul suspendării bursei prezentul contract se reziliază de drept, fără
intervenţia instanţei de judecată, cercetătorul fiind obligat să înapoieze toate beneficiile
materiale primite/ rezultate din acest contract, în termen de 30 zile de la notificarea acestui
aspect.
Cercetătorul are obligaţia să restituie personal sau prin garantul său, în termen de maxim 30
zile calendaristice calculate de la notificarea sa de către Institutul Naţional de Cercetări
Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, toate sumele încasate, la valoarea
reactualizată, conform legii, în cazul în care contractul se reziliază din culpa sa, ca urmare a
neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin proiectul de cercetare postdoctorală precum şi a
nefinalizării cercetărilor subsumate acestuia; după expirarea termenului de 30 de zile de la
notificare vor începe să curgă penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% zi /întârziere, aplicabile
la suma stabilită pentru a fi restituită.
Sumele prevăzute mai sus pot fi restituite în rate lunare, la cerere, cu avizul managerului de
proiect şi cu aprobarea conducerii Institutului Naţional de Cercetări Economice „ Costin C.
Kiriţescu” al Academiei Române. În această situaţie, ratele nu pot fi mai mari de o treime din
salariul lunar net al solicitantului sau al întreţinătorului său legal, fără a putea depăşi împreună cu
celelalte reţineri pe care le – ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv;
4.3.14. La expirarea contractului, cercetătorul are obligaţia să returneze toată aparatura
electronică primită în custodie, ca sprijin pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Aparatura
electronică poate fi încredinţată cercetătorului numai după încheierea unui contract de custodie
între cele două părţi;
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4.3.15. Cercetătorul are obligaţia să realizeze cercetări ştiinţifice originale în domeniul
temei proiectului de cercetare postdoctorală, precum şi de a publica şi comunica rezultatele
respective singur sau în colaborare, respectând principiile de disciplină şi de etică în cercetarea
ştiinţifică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
4.3.16. Pe parcursul cercetării postdoctorale, cercetătorul are obligaţia să nu participe la
alte stagii externe de cercetare ştiinţifică fără avizul expertului îndrumător şi managerului de
proiect, pentru a evita dubla finanţare, conform reglementărilor OI/AM POS-DRU. În cazul
încălcării acestei obligaţii contractul se reziliază de drept, având ca efect restituirea de către
cercetător a tuturor beneficiilor materiale primite, inclusiv a sumelor calculate conform art.
4.3.13;
4.3.17 Cercetătorul are obligaţia să nu întrerupă temporar participarea la proiect decât în
condiţiile prevăzute în reglementările OI/AM POS-DRU, în sensul definirii acestora prin
contractul cu OI/AM POS DRU şi instrucţiunile aferente (se vor avea în vedere: concediile
medicale, concediile maternale şi situaţiile de forţă majoră). Pe perioada întreruperii, cercetătorul
nu va beneficia de bursa postdoctorală finanţată din cadrul proiectului. Perioada suspendării nu
poate depăşi perioada de derulare a contractului. În cazul încălcării acestei obligaţii contractul se
reziliază de drept, având ca efect restituirea de către cercetătorul postdoctorand a tuturor
beneficiilor materiale primite, inclusiv a sumelor calculate conform art. 4.3.13.
Art.4 .4 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al
Academiei Române are, in principal, următoarele drepturi:
4.4.1. Să promoveze dispoziţii şi proceduri cu privire la realizarea Proiectului de cercetare
postdoctorală, dispoziţii aflate în strânsă legătură cu executarea obligaţiilor asumate prin
contractul cu OI/AM POS-DRU;
4.4.2. Să urmărească modul în care cercetătorul îşi respectă obligaţiile prevăzute în
Proiectul de cercetare postdoctorală;
4.4.3. Să suspende plata bursei la propunerea expertului îndrumător şi managerului de
proiect în cazul în care cercetătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de raportare;
4.4.4. Să ia orice altă măsură pe care o consideră necesară în vederea bunei derulări a
proiectului de cercetare postdoctorală.
Art. 4.5 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al
Academiei Române are următoarele obligaţii:
4.5.1 Să achite sumele aferente burselor lunare precum şi mobilităţilor externe ale
cercetătorilor postdoctorali, în limita fondurilor disponibile din prefinanţări şi rambursări virate
în contul proiectului de către OI/AM POS-DRU, cu condiţia respectării de către aceştia a
programului de cercetare ştiinţifică postdoctorală în condiţiile contractului cu OI/AM POS-DRU
şi a indicatorilor de performanţă prestabiliţi. Plata bursei se va realiza, de regulă, în a doua
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decadă a lunii calendaristice, pentru luna calendaristică anterioară. În cazul în care fondurile
destinate mobilităţilor externe sunt insuficiente, aprobarea mobilităţilor se va face în ordinea
depunerii cererilor de către cercetători;
4.5.2 Să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare realizării obiectului
contractului cu respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor interne şi specifice;
4.5.3 Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de cercetător a
bursierului în cadrul Proiectului;
4.5.4 Să evalueze rezultatele finale ale activităţii cercetătorilor;
4.5.5 Să utilizeze toate mijloacele legale pentru repararea prejudiciilor cauzate prin faptele
cercetătorului;
4.5.6 Să solicite cercetătorului, în situaţia în care acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale, restituirea burselor şi a oricăror ajutoare financiare primite;
4.5.7 Să monitorizeze activitatea cercetătorilor postdoctoranzi, conform regulamentului
proiectului şi să decidă asupra sistării burselor , în cazul în care constată neîndeplinirea
obligaţiilor de către aceştia.
Art. 5 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul de studii postdoctorale încetează:
5.1. La data expirării perioadei de la art. 2, stabilită conform prevederilor prezentului
contract;
5.2. La momentul rezilierii prezentului contract, din culpa exclusivă a cercetătorului
postdoctorand, caz în care cercetătorul pierde acest statut, având obligaţia restituirii integrale, de
el sau de garant, a sumelor primite aferente bursei şi mobilităţilor în termen de 30 zile
calendaristice de la notificare. După expirarea perioadei încep să curgă penalităţile de întârziere,
aşa cum au fost stabilite la art. 4.3.13.
5.3. La data aprobării de către Managementul Proiectului a cererii de retragere din
programul de cercetare postdoctorală, cu condiţia restituirii sumelor încasate (burse şi
mobilităţi), în termen de 30 de zile calendaristice de la notificare. După expirarea perioadei încep
să curgă penalităţile de întârziere, aşa cum au fost stabilite la art. 4.3.13;
5.4. În situaţia apariţiei unui caz de forţă majoră definită potrivit legii în ceea ce priveşte
cercetătorul;
5.5. În cazul în care, din motive independente de voinţa părţilor, încetează definitiv
finanţarea proiectului, caz în care cercetătorul nu mai are obligaţia restituirii beneficiilor
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financiare, atâta timp cât, până la momentul respectiv, cercetătorul şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale.
Art. 6 GARANŢII ŞI NOTIFICĂRI
6.1. Părţile recunosc prezentul contract ca titlu executoriu pentru obligaţiile cu caracter
patrimonial, fără nici o altă formalitate suplimentară;
6.2. Orice modificare cu privire la datele de identitate sau la situaţia personală a
cercetătorului, care are legătură cu executarea prezentului contract, va fi notificată institutului,
devenind operabilă în 10 zile de la data primirii notificării.
Art. 7 LITIGII
7.1. Litigiile privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, in termen de 10 zile de la notificarea lor;
7.2. În cazul în care nu se ajunge la o soluţionare amiabilă, după acest termen, competenţa
aparţine instanţelor judecătoreşti teritoriale.
Art. 8 FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră, certificată de instituţiile competente printr-un document remis, notificată în
cel mult 5 zile de la apariţie, exonerează de răspundere părţile contractante, pe perioada
acţionării ei, fără a fi exonerate de obligaţiile deja scadente la data apariţiei acesteia. Partea care
o invocă în condiţiile legii, este obligată să ia măsuri de conservare şi limitare a consecinţelor ei.
Dacă forţa majoră acţionează pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte este
îndreptăţită a notifica rezilierea contractului.
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Prevederile prezentului contract de studii postdoctorale se completează cu cele din
Contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/62988 din 2010, încheiat între – Institutul
Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române şi OI/
AMPOSDRU, pentru realizarea proiectului "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al
bunăstării şi dezvoltării umane în context european" şi cu reglementările legale în vigoare sau
alte reglementări/dispoziţii aplicabile pentru programele de cercetare postdoctorale;
9.2. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul derulării contractului de
cercetare postdoctorală impune încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale;
9.3. Prevederile prezentului contract se interpretează unele prin altele pentru orice
sancţiune care intervine în caz de neexecutare privind întregul contract;
9.4. Dacă una dintre clauzele contractuale este nulă sau anulabilă, sancţiunea priveşte doar
acea clauză şi nu întregul contract;
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9.5. Prevederile prezentului contract se vor completa cu dispoziţiile din Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a
activităţii de cercetare a bursierilor;
9.6. Prezentul Contract poate fi modificat prin acordul scris al ambelor părţi în situaţia în
care există o solicitare temeinică din partea oricăreia din acestea;
9.7. Prezentul Contract de Cercetare Postdoctorală s-a încheiat în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
„COSTIN C. KIRIŢESCU”
AL ACADEMIEI ROMÂNE
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CERCETĂTOR

