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Nr.  înregistrare .................................... 
 
 
 

CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 

finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,  

în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” 
Contract POSDRU/89/1.5/S/59758 

 
 

A. Temeiul juridic: 
Împreună cu prevederile prezentului contract, la încheierea actului, care constituie lege 

între părţi, sunt aplicabile dispoziţiile următoarelor reglementări: 
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
- Legea 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

- Ord. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 
- Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
- Legea 324/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare. 
- H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările şi completările ulterioare. 
- H.G. nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor. 
- Contractul de finanţare încheiat în baza proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758 cu titlul 

„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” (denumit în 
continuare Proiect), între Academia Română, denumită în continuare Beneficiar, şi 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, denumită în continuare AMPOSDRU.  
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- Ghidul solicitantului – Condiţii generale şi Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice 
pentru apelul de proiecte nr. 89/2009 şi corrigendum-urile ulterioare. 

- Instrucţiunile AMPOSDRU aplicabile contractului de finanţare încheiat în baza 
proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758 „Valorificarea identităţilor culturale în 
procesele globale”. 

- Regulamentul privind finanţarea burselor postdoctorale în cadrul contractului 
încheiat de Academia Română cu Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru proiectul „Valorificarea 
identităţilor culturale în procesele globale”. 

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea 
burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor. 

 
 

B. Prevederi cadru: 

1. Conform Instrucţiunii nr. 15 a Autorităţii de Management POSDRU cu nr. 
E3803/AZ/26.05.2010 aplicabilă Contractului POSDRU/89/1.5/S/59758, Contractul 
de cercetare postdoctorală reprezintă un contract care reglementează acordarea 
unei burse şi nu reprezintă un contract de muncă încheiat în baza Codului Muncii 
sau un contract civil de prestări servicii încheiat în baza Codului Civil. Contractul 
de cercetare postdoctorală nu reglementează obligaţii specifice raporturilor juridice 
de muncă încheiate în temeiul Codului Muncii sau obligaţii specifice contractelor de 
prestări servicii încheiate în temeiul prevederilor Codului Civil. 

2. Bursierii sunt finanţaţi din fondul de burse revenit instituţiei/instituţiilor prevăzute în 
acordul de parteneriat, acordurile adiţionale subsecvente conform cererii de 
finanţare. 

3. Bursierii realizează proiectul individual de cercetare, participă la programul instituţiei 
coordonatoare şi la dezvoltarea instituţională a proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758.  
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Prezentul contract se încheie între: 
 

A. Academia Română, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, Sector 1, cod fiscal 
4192472, reprezentată prin Preşedinte Acad. Ionel Haiduc şi Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-
Franc, managerul proiectului "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale", 
contract de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758, numită în continuare Beneficiar 

 
şi 
 
B. Doamna/Domnul (nume, iniţiala tatălui, prenume) 
 

 ..................................................................................................................................., 
domiciliat(ă) în ............................................................................................................., 
identificat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ......................., CNP ............................................., 
declarat(ă) admis(ă) ca bursier în urma concursului de admitere şi selecţie la programul de 
studii postdoctorale "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale", numit(ă) în 
continuare Cercetător, 

(1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi a rezilierii contractului din culpa 
cercetătorului sau ca urmare a neîndeplinirii la termen a obligaţiilor de către cercetător, 
garantează numitul(a) ..................................................................., prin Declaraţie 
notarială de garant. 

Declaraţia notarială de garant va fi depusă de către cercetător, la semnarea prezentului 
contract.  

(2) De asemenea, cercetătorul va depune la încheierea prezentului contract, o declaraţie 
notarială, pe proprie răspundere, prin care atestă că nu a beneficiat şi nu beneficiază de alte 
burse postdoctorale, din fonduri publice sau Fondul Social European (FSE) pentru tema care 
face obiectul contractului. 

(3) La contractare, cercetătorul va depune o scrisoare de acord al conducătorului instituţiei la 
care are norma de bază (contract de muncă sau similar), privind participarea la Şcoala 
postdoctorală. 

 
 
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI: realizarea obiectivelor şi activităţilor tematice din 

Proiectul individual de cercetare postdoctorală ........................................................ 
..........................................................................................................................
........................................................................................................................., 
în condiţiile stabilite în contractul dintre Academia Română şi OIPOSDRU-MECTS, 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 01.02.2011 şi încetează la data de 31.01.2013. 
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Art. 3. PROIECTUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 

Programul de pregătire al cercetătorilor se organizează în conformitate cu Proiectul 
individual de cercetare postdoctorală şi programul stabilit de către coordonatorul 
ştiinţific. 

Art. 4 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII  

4.1. În perioada derulării activităţii postdoctorale, cercetătorul are următoarele 
drepturi: 

4.1.1. Consiliere în activitatea de cercetare ştiinţifică din partea unui expert 
îndrumător. 

4.1.2. (1) Dreptul la bursa postdoctorală în valoare de 4.200 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. 

(2) Plata burselor se efectuează, de regulă, lunar, în a doua decadă a lunii 
pentru luna anterioară, condiţionat de aprobarea de către conducătorul 
ştiinţific a raportului de activitate lunară întocmit de bursier.  

4.1.3 (1) Pentru efectuarea stagiului obligatoriu de cercetare şi documentare cu 
durata de trei luni în centre de cercetare şi inovare/institute de 
cercetare/universităţi din Uniunea Europeană, în condiţiile stabilite prin 
proiectul "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale", 
contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/ 59758, cu avizul prealabil al 
coordonatorului postdoctoral şi al managerului de proiect, cercetătorul poate 
beneficia de acoperirea cheltuielilor de mobilitate, respectiv un supliment al 
bursei lunare, costul cazării în spaţiul european şi un drum dus-întors la 
instituţia receptoare.  

(2) Finanţarea cheltuielilor de transport şi cazare pe durata stagiului în 
străinătate se va asigura în condiţiile stabilite de beneficiar printr-o 
procedură specială. Nerespectarea acesteia va atrage nedecontarea 
cheltuielilor. 

(3) Pe durata celor trei luni de stagiu obligatoriu de cercetare în spaţiul 
comunitar, bursierul beneficiază de o majorare a cuantumului bursei cu cel 
mult 2.100 lei lunar, cu condiţia ca această sumă să nu depăşească 
echivalentul în lei a 500 euro, la cursul de schimb al BNR din ultima zi a lunii 
pentru care se acordă. În cazul în care cuantumul suplimentării bursei va 
depăşi echivalentul în lei a 500 euro, părţile sunt de acord ca suplimentarea 
să fie diminuată corespunzător, astfel încât cuantumul acesteia în lei să nu 
depăşească echivalentul a 500 de euro. 
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(4) 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. 

(5) Acoperirea, în limita bugetului, a cheltuielilor de cazare şi transport, în 
condiţiile legii, pentru participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale 
legate de obiectul cercetării, cu lucrări avizate de coordonatorul 
postdoctoral, în condiţiile stabilite prin proiectul "Valorificarea identităţilor 
culturale în procesele globale".  

4.1.4. Cercetătorul are acces la spaţiile pentru cercetare şi documentare din 
Academia Română, instituţiile partenere şi institutele de cercetare din 
structura Academiei Române, la suportul material destinat activităţilor de 
cercetare cuprinse în proiect, la bibliotecile şi baza documentară de 
specialitate a instituţiilor menţionate. 

4.1.5. Cercetătorul va putea publica rezultatele cercetării, dacă acestea îndeplinesc 
condiţiile de calitate ştiinţifică, certificată de coordonatorul postdoctoral şi 
managerul de proiect. 

4.2. Cercetătorului postdoctoral îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

4.2.1. Respectarea calendarului şi obiectivelor proiectului individual de cercetare 
postdoctorală, confirmată prin fişa de prezenţă lunară la activităţile 
organizate, aprobată de coordonatorul ştiinţific. Rapoartele lunare vor fi 
prezentate coordonatorului ştiinţific până la data de 5 ale lunii următoare 
pentru care au fost redactate. 

4.2.2. Elaborarea de rapoarte trimestriale de activitate şi progres privind 
stadiul cercetării postdoctorale, care vor fi depuse în termen de 10 zile 
de la data încheierii fiecărui trimestru la coordonatorul postdoctoral 
spre avizare. Nerespectarea obligaţiilor de raportare trimestrială şi 
neavizarea favorabilă a rapoartelor de către coordonatorul postdoctoral 
atrage suspendarea plăţii bursei, până la data îndeplinirii acestora. 

4.2.3. 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, la coordonatorul postdoctoral spre avizare. Neefectuarea stagiului 
(stagiilor) de cercetare în străinătate atrage exmatricularea şi obligaţia 
restituirii sumelor de bani primite cu titlu de bursă. Nerespectarea 
obligaţiilor de raportare privind stagiul (stagiile) în străinătate şi 
neavizarea favorabilă a acestora de către coordonatorul postdoctoral 
atrage suspendarea plăţii bursei, până la data îndeplinirii acestor obligaţii. 

4.2.4. Elaborarea cel puţin a două articole ştiinţifice din aria tematică a 
proiectului individual de cercetare postdoctorală şi publicarea acestora 
într-o revistă de specialitate cotată internaţional (ISI sau BDI) şi B+ 
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în sistemul naţional CNCSIS. Nerespectarea acestei obligaţii şi neavizarea 
favorabilă a lucrării pentru publicare de către coordonatorul postdoctoral 
atrage suspendarea plăţii bursei, până la data îndeplinirii acestor obligaţii. 

4.2.5. Participarea la cele 5 seminarii, conferinţe naţionale şi 
internaţionale din aria tematică a Şcolii, şi la cele 3 sesiuni privind 
egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă.  
Nerespectarea acestor obligaţii atrage exmatricularea şi obligaţia restituirii 
sumelor de bani primite cu titlu de bursă şi a celorlalte cheltuieli 
efectuate în desfăşurarea cercetării postdoctorale. 

4.2.6. Să includă în toate lucrările publicate/prezentate menţiunea „Această 
lucrare a fost realizată în cadrul proiectului "Valorificarea identităţilor 
culturale în procesele globale", 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/59758 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/59758”, după caz; Titlurile şi 
drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra rezultatelor 
obţinute în cadrul stagiului de cercetare postdoctorală aparţin Academiei 
Române. 

4.2.7. Să participe la toate activităţile organizate în cadrul proiectului, cu excepţia 
celor derulate în perioada stagiului în străinătate. Sancţiunea neexecutării 
acestei obligaţii este rezilierea contractului şi returnarea tuturor beneficiilor 
materiale primite în cadrul acestui contract. 

4.2.8. Să respecte legislaţia în vigoare precum şi normele deontologice stabilite 
prin regulamentele beneficiarului şi ale partenerilor, precum şi cele specifice 
contractelor finanţate din fonduri structurale europene. 

4.2.9. Să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă pe parcursul 
activităţilor de cercetare derulate în cadrul proiectului. 

4.2.10. 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. 

4.2.11. Să răspundă pentru prejudiciile morale şi materiale cauzate prin faptele 
sale în raporturile cu beneficiarul, institutele Academiei Române şi instituţiile 
partenere. 

4.2.12. Să notifice în scris managerului de proiect asupra modificărilor intervenite 
în legătură cu statutul său, care ar putea conduce la o situaţie de 
incompatibilitate cu statutul de beneficiar de bursă. 

4.2.13. Să publice integral rezultatele cercetării în „Caietele” Şcolii postdoctorale. 
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4.2.14. 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 zile calendaristice de 
la momentul suspendării bursei, prezentul contract se reziliază de drept, 
fără intervenţia instanţei de judecată, cercetătorul fiind obligat să restituie 
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 beneficiar, 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 se vor calcula penalităţi de 
întârziere în cuantum de 0,1% zi/întârziere, aplicabile la suma stabilită 
pentru a fi restituită. 

4.2.15. La expirarea contractului, cercetătorul are obligaţia să returneze toată 
aparatura electronică sau de altă natură primită în custodie, ca sprijin 
pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Aparatura necesară şi solicitată 
poate fi încredinţată cercetătorului numai după încheierea unui contract de 
custodie între cele două părţi. 

4.2.16. Cercetătorul are obligaţia să realizeze cercetări ştiinţifice originale în 
domeniul proiectului de cercetare postdoctorală, precum şi să publice şi să 
comunice rezultatele respective singur sau în colaborare, respectând 
principiile deontologice în cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare. 

4.2.17. Raportul final de cercetare, care se aprobă de Consiliul Ştiinţific, se va 
depune spre evaluare cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de 
finalizarea stagiului postdoctoral. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, din 
culpa exclusivă a cercetătorului, acesta va fi obligat să înapoieze toate 
beneficiile materiale primite rezultate din acest contract. 

4.2.18. 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 OIPOSDRU-MECTS. 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. 4.2.14. 

4.2.19. Cercetătorul are obligaţia să nu întrerupă temporar participarea la proiect 
decât în condiţiile prevăzute de lege. Pe perioada întreruperii, cercetătorul 
nu va beneficia de bursa postdoctorală finanţată din cadrul proiectului. 
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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. 4.2.14. 

Art. 4.3. Beneficiarul are, în principal, următoarele drepturi: 

4.3.1. Să elaboreze dispoziţii şi proceduri cu privire la realizarea Proiectului de 
cercetare postdoctorală, dispoziţii aflate în strânsă legătură cu executarea 
obligaţiilor asumate prin contractul cu OIPOSDRU-MECTS. 

4.3.2. Să urmărească modul în care cercetătorul îşi respectă obligaţiile prevăzute 
în Proiectul de cercetare postdoctorală. 

4.3.3. Să suspende plata bursei la propunerea expertului îndrumător şi 
managerului de proiect în cazul în care cercetătorul nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile de raportare. 

4.3.4. Să ia orice altă măsură pe care o consideră necesară în vederea bunei 
derulări a proiectului de cercetare postdoctorală. 

Art. 4.4. Beneficiarul are următoarele obligaţii: 

4.4.1. Să achite sumele aferente burselor lunare precum şi mobilităţilor externe 
ale cercetătorilor postdoctorali, condiţionat de aprobarea rapoartelor de 
activitate lunară şi trimestrială de către coordonatorul ştiinţific. Plata bursei 
se va realiza, de regulă, în a doua decadă a lunii următoare, pentru luna 
anterioară.  

4.4.2. Să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare realizării 
obiectului contractului cu respectarea prevederilor legale şi a 
regulamentelor interne şi specifice. 

4.4.3. Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de 
cercetător a bursierului în cadrul Proiectului. 

4.4.4. Să utilizeze toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate 
prin faptele cercetătorului. 

4.5.5. Să solicite bursierului, în situaţia în care acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, restituirea burselor şi a oricăror ajutoare financiare primite. 

4.5.6. Să monitorizeze activitatea cercetătorilor postdoctoranzi, conform regula-
mentului proiectului şi să decidă asupra sistării burselor, în cazul în care 
constată neîndeplinirea obligaţiilor de către aceştia. 
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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. 
4.2.14. 

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. 4.2.14. 

5.4. În cazul în care, din motive independente de voinţa părţilor, încetează definitiv 
finanţarea proiectului, caz în care cercetătorul nu mai are obligaţia restituirii 
beneficiilor 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 nicio 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 
beneficiarului, 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 

8.1. Orice împrejurare imprevizibilă (cum ar fi incendiu, cutremur sau altă calamitate 
naturală), independentă de voinţa părţilor, aflată dincolo de orice posibilitate de 
control şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat, intervenită după data semnării 
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acestui contract şi care împiedică executarea acestuia este considerată forţă 
majoră. 

8.2. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

8.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 5 zile de la producerea acesteia, şi de a lua orice măsuri care îi 
stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. De asemenea, partea care 
invocă forţa majoră este obligată să îi notifice de îndată celeilalte părţi încetarea 
cazului de forţă majoră. 

8.4. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 

8.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se conveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

8.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe toată perioada de 
derulare a prezentului contract, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte 
părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să 
poată pretinde celeilalte părţi daune interese sau părţile pot conveni, prin act 
adiţional, amânarea executării 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/59758 din 2010, pentru 
realizarea proiectului "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale" şi cu 
reglementările legale în vigoare sau alte reglementări/dispoziţii aplicabile pentru 
programele de cercetare de acest tip. 

9.2. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul derulării contractului 
impune încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale. 

9.3. Dacă una dintre clauze este nulă sau anulabilă, sancţiunea priveşte doar acea 
clauză şi nu întregul contract. 

9.4. 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. 

9.5. Prezentul Contract poate fi modificat prin acordul scris al ambelor părţi în situaţia 
în care există o solicitare temeinică din partea oricăreia dintre ele. 

9.6. Prezentul Contract de Cercetare Postdoctorală s-a încheiat în patru exemplare 
originale. 
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9.7. Anexele contractului:  
- anexa 1 – Informaţii suport (cu anexe); 
- anexa 2 – Formular înregistrare a grupului ţintă; 
- anexa 3 – Declaraţie de garanţie; 
- anexa 4 – Declaraţie pe propria răspundere; 
- anexa 5 – Declaraţie date personale; 
- anexa 6 – Acordul instituţiei angajatoare de bază. 

 
 
ACADEMIA ROMÂNĂ      CERCETĂTOR, 
 
Preşedinte, Acad. Ionel Haiduc 
 
Manager Proiect, Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc 
 
Conducător Ştiinţific, ..................................... 
 
Manager Parteneri Interni, dr. Nadejda Mezincescu 

 
Consilier Juridic, dr. Mihai Şandru 
 


