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1. SCOPUL PROCEDURII 

 
Procedura stabilește cadrul general de referință privind organizarea și desfășurarea a admiterii 
la studii postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 

 
Procedura se aplică la nivelul CSUD din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 
3.1 Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale. 
3.2 R 72 Regulament Organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare 

avansată  
3.3 Carta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 
4.1. Termeni 

Nu este cazul. 
 
4.2      Abrevieri 

CSUD –  Consiliului studiilor universitare de doctorat 
IOSUD –  Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
USV – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
CA –  Consiliul de Administrație al USV 

 
5. CONŢINUT 
 
5.1. STUDII POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ – DURATA 

STUDIILOR 18 LUNI. 
 
În conformitate cu R 72/2019, la USV se asigură infrastructura de cercetare și resursa umană 
pentru îndrumarea și validarea activității postdoctorale. 
 
Pentru sesiunea de admitere din aprilie 2019, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
organizează înscrieri pentru următoarele domenii de studii postdoctorale de cercetare 
avansată:  
 
Nr. 
crt. Domeniul  Nr. locuri 

1.  Administrarea afacerilor 1 
2.  Calculatoare şi tehnologia informației 1 
3.  Contabilitate 4 



Procedură operațională privind admiterea la studii postdoctorale 
 

 4

Universitatea 
Ștefan cel Mare 
Suceava 

4.  Economie 5 
5.  Geografie 1 
6.  Ingineria materialelor 1 
7.  Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale 1 
8.  Inginerie industrială 1 
9.  Inginerie mecanică 1 
10.  Silvicultură 1 

 
5.2.  CALENDARUL DE ADMITERE 
 
Înscrierea candidaților 1-8 aprilie 2019 
Etapa I - evaluarea dosarelor 8-10 aprilie 2019 
Etapa a-II-a – susținerea proiectului de cercetare 10-12 aprilie 2019 
Afișare rezultate 15 aprilie 2019 
Contestații 16 aprilie 2019 
Afișare liste finale 17 aprilie 2019 
Înmatriculări 18-19 aprilie 2019 
 
  
5.3.  ACTE PENTRU ÎNSCRIERE 
 

1. Fișa de înscriere tip (Anexa 1) ; 
2. diploma de licență sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare (inclusiv 

foaia matricolă) în original și copie;  
3. diploma de DOCTOR sau echivalentul acesteia, în original și copie;  
4. curriculum vitae; 
5. lista lucrărilor publicate; 
6. proiectul de cercetare postdoctorală aferent temei cercetare pentru care 

candidează, în format fizic, semnat și în format electronic, pe CD, însoțit de o 
prezentare în power ponit; 

7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere; 
8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, 

dacă este cazul  
9. cartea de identitate/pașaport – copie;  
10. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în 

numele candidatului. 
 

Certificarea documentelor se face după original de către directorul CSUD sau un membru al 
Comisiei de admitere desemnat de către directorul CSUD. 
 
5.4.  PROBE DE CONCURS  
 
Concursul de admitere se desfășoară în două etape:  
 
 Etapa I: evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității 

candidatului;  
Etapa a-II-a: susținerea unei propuneri de proiect de cercetare științifică, realizată în 
conformitate cu modelul din Anexa 2. Proiectul de cercetare științifică trebuie să fie de 
interes pentru domeniu și pentru USV. 
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Evaluarea candidaților se va realiza de către o comisie, constituită prin decizia rectorului, la 
propunerea directorului CSUD.  
 
5.5.  CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE 
 
Departajarea candidaților cu medii egale se va face luând în considerare media anilor de 
studiu la licență. 
 
5.6.  INFORMAŢII UTILE CANDIDAȚI 
 
Admiterea candidaților la studii postdoctorale se face prin concurs, pe baza unei grile de 
evaluare prezentate în Anexa 3. Ierarhizarea se realizează în ordinea descrescătoare a 
mediilor, în limita locurilor scoase la concurs. Punctajul se transformă în notă prin divizarea 
la 10. Media minimă de admitere este 8 (opt). 
 
Au dreptul să participe la concursul de admitere persoanele care au obținut o diplomă de 
doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (pentru 
candidații care au obținut titlul de doctor în Romania, se ia în considerare data la care a fost 
emis Ordinul ministerului de resort prin care este confirmată obținerea titlului de doctor de 
către candidat și în care este stipulat și numele acestuia) sau, în ceea ce privește termenul 
referitor la numărul de ani de la confirmarea obținerii titlului de doctor, în funcție de cerințele 
finanțatorului studiilor postdoctorale, cu respectarea prevederilor legale. 
 
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 
European sau ai Confederației Elvețiene au acces la programe postdoctorale de cercetare 
avansată în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români.  
 
Concursul are loc în limita locurilor scoase la concurs.  
 
Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la programul postdoctoral de 
cercetare avansată propune un mentor/tutore, dintre conducătorii de doctorat ai USV. 
 
Organizarea și desfășurarea concursului de admitere vor intra în competența  comisiilor de 
admitere numite prin decizia Rectorului USV la propunerea Directorului CSUD.  Comisia de 
admitere va fi formată din cadre didactice și cercetători din USV sau din instituții partenere, 
cu experiență relevantă în cercetarea științifică din domeniu (lectori, conferențiari, profesori).  
 
Candidații declarați admiși vor semna cu USV un contract de studii postdoctorale 
(Anexa 4). Persoana înmatriculată are calitatea de cercetător postdoctoral pe perioada 
desfășurării programului postdoctoral de cercetare avansată, mai puțin în eventualele perioade 
de întrerupere a acestuia. 
 
Candidații admiși care nu se înmatriculează în perioada stabilită vor pierde locul, iar acesta va 
fi ocupat de următorul candidat. 
 
 
5.7.  CONTESTAȚII 
 
Contestațiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de admitere 
la data şi în intervalul orar specificate în Calendarul de admitere şi se rezolvă de către o 
Comisie numită de Rectorul USV, la propunerea directorului CSUD. Contestațiile se depun 
doar pentru vicii de procedură. La probele orale nu se admit contestații. 
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6.  DISPOZIŢII  FINALE 
 
Validarea  rezultatelor  concursului de admitere la studii postdoctorale se face odată cu 
înmatricularea candidaților admiși, prin decizia  Rectorului Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. 
Cercetătorii postdoctorali admiși și înmatriculați pot primi, pe durata derulării studiilor, burse 
oferite în cadrul unor programe de finanțare și/sau salarii din contracte de cercetare. 

 
7.  RESPONSABILITĂŢI 
Aprobarea prevederilor prezentei proceduri este de competența Consiliului de Administrație 
al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
8.  ANEXE 

 
Anexa 1  FIŞĂ DE ÎNSCRIERE pentru concursul de admitere - Studii postdoctorale de 

cercetare avansată 
Anexa 2  Propunere pentru structura proiectului de cercetare postdoctorală (maximum 

…… pagini) 
Anexa 3  Grila de evaluare a dosarelor candidaților și a proiectului de cercetare 
Anexa 4  Contract 
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CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT    Anexa 1 
 

 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
pentru concursul de admitere - Studii postdoctorale de cercetare avansată 

SESIUNEA………… 
 
 
 
Domeniul 
…………………..….................……………………..………………………..………….………….….......... 

Mentor/Tutore 

…………………………...................……………………................……………..….………….................. 

 

Media anilor de studiu la licență   

 

DATELE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ / STRĂINĂ 
 

Numele de familie la naștere  
(din certificatul de naștere)   

Numele de familie actual  
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 

dacă este cazul, conform actului doveditor) 
  

Prenumele   

Inițialele tatălui / mamei   
CNP              

Data nașterii  (zz / ll / aaaa)   /   /     

Locul naşterii 
Tara Județul / (Ţara) Localitate 

   

Sexul F  M  
Starea civilă Căsătorit(ă)  Necăsătorit(ă)  Divorţat(ă) / Văduv(ă)  

 

Starea socială specială Orfan  Provenit din 
 case de copii  Provenit din familie 

monoparentală  

Cetăţenia Română,   
cu domiciliul în România / străinătate  Alte cetăţenii  Cetăţenia anterioară,  

dacă este  cazul  

Etnia  

Domiciliul stabil 
 Ţara Judeţul / (Ţara) Localitate / Comuna / Satul  

   
 

Adresă  Strada ...............................................……….................................................. 
nr. .......... Bl. ............. Sc. ......... Et. .............. Ap. ............. Sector  ..................  

Actul de identitate / Documentul de 
călătorie 

Seria Numărul Eliberat de  Data eliberării Perioada de 
valabilitate 

       
 

   

Alte date personale ale candidatului 
Telefon Adresă de e-mail 

  
 

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi 
 (Se bifează numai de persoanele aflate în această categorie, pe bază de 

documente) 
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DATE PRIVIND STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior Domeniul Ţara Localitatea Judeţul 

Univ.   
  

  
 

Titlul obţinut 
Forma de 

învăţământ 
IF / FR     

Forma de 
finanţare 

Buget / cu taxă 

Perioada studiilor 
de doctorat 

Anul 
 Absolvirii 

Nr. ordin 
MEN titlu 

doctor 

Data obținerii 
titlului doctor 

 
 

 
  

  
  

     
Tipul de diplomă Seria Numărul Emisă de Anul emiterii 

Diploma de doctor      

Diploma echivalentă      
 

Alte observații 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate  
 (DPIRP – acorduri bilaterale / CNRED / Direcţia cetăţeni străini din MECI)  

Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare  
(eliberat de DPIRP / CNRED)  

 
 
 

Limbi străine cunoscute     
 

Am fost / nu am mai fost cercetător postdoctoral (se precizează 
în clar instituția) 

forma de finanțare 

  
 
Locul de muncă: ………………....……………………………., Funcția .....................…….., tel. …...................., 

 

 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta să fie prelucrate de Universitatea 
,,Ștefan cel Mare’’ din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 
 
Declar pe propria răspundere că datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea şi că am 
luat cunoștință de precizările de mai sus. 
 
 
 
 Data ………..…….      Semnătura candidatului   

             …………………….. 
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           Anexa 2 
 
 
 
 

Propunere pentru structura proiectului de cercetare postdoctorală (maximum …… pagini) 
 
 
 
 

1. Numele şi prenumele candidatului: .....................................  
 

2. Numele şi prenumele mentorului/tutorelui propus: .................  
 

3. Titlul temei de cercetare : ..................  
 

4. Contextul științific și motivația temei alese  
 

5. Obiectivele cercetării propuse 
 

6. Metodologia cercetării  
 

7. Rezultatele estimate  
 

8. Indicarea a cel mult 10 lucrări relevante pentru tema propusă  
 
 
Data:                                                                                                                          Semnătura: 
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           Anexa 3 

 
 
 
 
 

Grila de evaluare a dosarelor candidaților și a proiectului de cercetare 
 
 
 

 
Nr. Criteriu de evaluare Punctaj 

1.  Rezultatele științifice ale candidatului în domeniul ales (articole, studii 
menționate în CV și lista de lucrări) 50 puncte 

2.  Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală 30 puncte 
               a. Stadiul actual al cercetărilor și motivația temei alese          10 puncte 
               b. Formularea obiectivelor propuse         10  puncte 
               c. Relevanța metodologiei cercetării și a rezultatelor estimate        10 puncte 

3. Calitatea prezentării proiectului și a răspunsurilor candidatului la 
susținerea examenului de admitere 20 puncte 

 TOTAL 100 puncte 
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Anexa 4 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Nr. de înregistrare ...................../................... 

 

C O N T R A CT 

Nr. ______ din _________ 2019 
pentru STUDII POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ 

 
În conformitate cu prevederile Codului civil, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii Educației 
Naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, ale Regulamentului R 72 de organizarea și desfășurarea programelor 
postdoctorale de cercetare avansată; ale metodologiei de admitere la studii postdoctorale de cercetare avansată,; ale Cartei 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Art. 1. Părțile contractului  
1.  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), cu sediul în Suceava, str. Universității, nr. 13, CIF  4244423, cont 
....................................................... deschis la Trezoreria Suceava cod 720229, instituție de învățământ superior de stat 
acreditată, aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, reprezentată de către RECTOR - prof. univ. dr. ing. 
Valentin POPA; 
 
2. D-l/D-na ______________________________________________________, cu domiciliul stabil în localitatea 
___________________________ , str. ___________________________ , nr. ____ , bl. ___ , scara ___ , etaj ___ , apt. 
___ , județul _________________________________ , născut(ă) în localitatea 
____________________________________ la data de __________________ , identificat(ă) cu actul de identitate _____ , 
seria _____ , nr. ____________________ , CNP ______________________________, înmatriculat(ă) la data de 
_________________ în calitate de cercetător postdoctoral, cu finanțare din 
_______________________________________________________________________________, la forma 
______________________________, în programul de studii postdoctorale de cercetare avansată  din domeniul 
_______________________________, oferit de IOSUD a USV;  
 
3.D-l/Dna_______________________________________________________________________________, membru al 
Școlii Doctorale………………………. a USV, domeniul 
____________________________________________________________, în calitate de coordonator de program 
postdoctoral/mentor/tutore al cercetătorului  postdoctoral; 
am încheiat prezentul contract de studii postdoctorale de cercetare avansată cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 2. Obiectul Contractului 
(1) Prezentul contract are ca obiect derularea activităților din ciclul studiilor postdoctorale de cercetare avansată, 
reglementând raporturile dintre Universitate (IOSUD), cercetător postdoctoral şi coordonator/mentor/tutore, cu precizarea 
drepturilor şi obligațiilor pârților semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare, cu ordinele ministrului de resort, cu 
prevederile Cartei USV și cu hotărârile Senatului USV. 
(2) Tema proiectului de cercetare susținut 
este________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
, care se va finaliza la data de ________________ prin susținerea susținerea unei lucrări originale, în fața unei comisii 
propuse de Directorul școlii doctorale, avizată de directorul CSUD și aprobată de rector, redactată și susținută în 
limba______________________ 
 
Art. 3. Durata Contractului 
(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.  
(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) 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, 
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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. 
(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 şi obligaţiile părţilor 
(1) Drepturile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava  
(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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor postdoctorale de cercetare 
avansată al USV, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile postdoctorale de 
cercetare avansată. 
(2) Obligaţiile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava  
(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; 
(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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor postdoctorale de cercetare 
avansată al USV, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile postdoctorale de 
cercetare avansată. 
(3) Drepturile cercetătorului  postdoctoral: 
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 USV 
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 USV 
pentru elaborarea proiectului  cercetare;  
d) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD USV  sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare 
care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD USV;  
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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor postdoctorale de cercetare avansată 
al USV, Legea nr.1/2011 şi alte acte normative referitoare la studiile postdoctorale de cercetare avansată. 
(4) Obligațiile cercetătorului  postdoctoral : 
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 USV în domeniul cercetării ştiinţifice şi diseminării acesteia; 
(c) să obțină cel puțin rezultatele minime de performanţă impuse de cerinţele proiectului; 
(d) să respecte regulamentele şi regulile din Universitate, să aibă un comportament adecvat calităţii de student-doctoral; 
(e) cercetătorul  postdoctoral se obligă să cedeze Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava 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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor postdoctorale de cercetare 
avansată al USV, Legea nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi alte acte normative referitoare la studiile postdoctorale de 
cercetare avansată. 
 
Art. 5. Modificarea şi rezilierea Contractului 
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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 rector; 
b) dacă cercetătorul-postdoctoral nu şi-a respectat obligaţiile prevăzute prin contractul studiilor postdoctorale şi prin 
programul individual de cercetare ştiinţifică, conform legislaţiei în vigoare. 
Exmatricularea unui cercetător-postdoctoral se face prin decizie a rectorului USV, 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. 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. Alte clauze 
Prezentul contract, întocmit şi redactat de Oficiul Juridic, aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, 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.  
Prezentul Contract s-a încheiat astăzi ____________________________, la Universitatea „Ştefan cel Mare”  din Suceava, 
în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru şcoala doctorală şi îşi păstrează 
valabilitatea pe întreaga durată de studii a studentului care l-a semnat, având în vedere şi precizările articolului 5 alineatele 
1 şi 2 din prezentul contract. 
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. 

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. 
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