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1. SCOPUL REGULAMENTULUI 

Regulamentul asigură cadrul general de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea programelor 
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava  
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
Regulamentul se utilizează în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru programele de 
studii postdoctorale. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare;  
3.2. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3.3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 - privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.4. Hotărârea Guvernului nr. 681/ 2011 - privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.5. Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
4.1. Termeni şi definiţii 
Nu este cazul. 
 
4.2. Abrevieri 
CSUD –  Consiliului studiilor universitare de doctorat 
IOSUD –  Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
CA –  Consiliul de Administrație al USV 

 
5. CONŢINUT 
5.1. Preambul 

5.1.1 (1) Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este acreditată de către Ministerul 
Educației Naționale ca IOSUD, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Codului studiilor universitare de doctorat 
și Cartei USV. 
(2) În cadrul IOSUD – USV pot fi organizate, în condițiile legii, programe postdoctorale de 
cercetare avansată. 
(3) IOSUD-USV poate organiza programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul 
școlilor doctorale, acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de 
doctorat. 
 

5.1.2 (1) USV susține cercetarea științifică și dezvoltarea resurselor umane prin organizarea și 
desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată.  
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(2) Programele postdoctorale de cercetare avansată desfășurate în USV se realizează pentru 
personalul didactic și de cercetare care a obținut titlul de doctor și sunt destinate dezvoltării 
profesionale în context interdisciplinar și competitiv. 
(3) Parcurgerea programelor postdoctorale de cercetare avansată permit dobândirea unei 
calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al 
Calificărilor.  
 

5.1.3 Programul postdoctoral de cercetare avansată este un instrument pentru îmbogăţirea 
cunoştinţelor cercetătorului-postdoctoral şi pentru dobândirea de competenţe avansate 
specifice programului postdoctoral, pe baza unui plan de cercetare propus de cercetătorul-
postdoctoral și aprobat de Consiliul școlii doctorale.  

 
5.1.4. (1) USV promovează în cadrul programelor postdoctorale de cercetare avansată 

interdisciplinaritatea, atât prin colaborarea între domeniile fiecărei școli doctorale și/sau 
între cele două şcoli doctorale din USV, cât şi cu școlile doctorale ale altor universităţi sau 
institute de cercetare din ţară şi din străinătate.  
(2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, în vederea coordonării de 
programe postdoctorale, USV poate angaja, pe bază de contract, specialişti din străinătate 
care deţin dreptul de a conduce doctorate, și implicit postdoctorate conform art. 166 alin. (4) 
din Legea educației naționale nr.1/2011. 
(3) Programul postdoctoral de cercetare avansată se finalizează cu obţinerea unui atestat de 
studii postdoctorale acordat de IOSUD. 
 

 
5.2 Admiterea la programele postdoctorale  

5.2.1 USV organizează concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată 
numai pentru domeniile de doctorat acreditate. 

 
5.2.2  (1) Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin concurs 

organizat în cadrul USV, în conformitate cu metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată sau prin orice competiție de 
profil avizată de CSUD. (2) Școlile doctorale asigură transparenţa procedurilor de evaluare 
şi de selecţie a candidaţilor pentru admiterea la programele postdoctorale de cercetare 
avansată şi garantează accesul la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe site. 
 (3) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este de competența CSUD, care 
validează metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile postdoctorale. 
(4) Concursul de admitere se organizează ori de câte ori este necesar. (5) Este interzis ca 
prin criteriile de evaluare a candidaţilor să se promoveze vreo formă de discriminare între 
candidaţii la programele postdoctorale de cercetare avansată. 
 

5.2.3 Înscrierea la concursul de admitere pentru programele postdoctorale de cercetare avansată se 
face în domeniul în care candidatul a obţinut diploma de doctor. 
 

5.2.4 Au dreptul să participe la concursul de admitere persoanele care au obţinut o diplomă de 
doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (se ia în 
considerare data la care a fost emis Ordinul ministerului de resort prin care este confirmată 
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obţinerea 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 obţinerii titlului de 
doctor, în funcţie de cerinţele finanţatorului studiilor postdoctorale, cu respectarea 
prevederilor legale. 
 

5.2.5 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la programe postdoctorale de cercetare 
avansată în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.  
 

5.2.6 (1) Comisia de admitere va fi stabilita prin metodologia de admitere si va fi formată din 
cadre didactice şi cercetători din USV sau din instituţii partenere, cu experienţă relevantă în 
cercetarea ştiinţifică din domeniu. (2) Comisia de admitere stabileşte punctajul obţinut de 
fiecare candidat în baza unei grile de evaluare stabilite prin intermediul metodologiei 
privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile postdoctorale şi întocmeşte 
clasamentul în funcţie de acesta.  
 

5.2.7 Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la programul postdoctoral de 
cercetare avansată îşi alege un mentor/tutore, dintre conducătorii de doctorat ai USV. 

 
5.2.8 Persoana înmatriculată într-un program postdoctoral de cercetare avansată are calitatea de 

cercetător postdoctoral pe tot parcursul ciclului de studii, mai puţin în eventualele perioade 
de întrerupere a acestuia.  

 
5.3. Organizarea programului de studii postdoctorale 

5.3.1 (1) Finanţarea programelor postdoctorale de cercetare avansată se asigură de USV fie din 
venituri proprii, fie din surse atrase, cum ar fi: alocări bugetare, taxe de şcolarizare în lei, 
proiecte cu finanţare internă sau externă, granturi oferite de institute de cercetare, fundaţii, 
organizaţii nonguvernamentale etc. (2) USV poate susţine financiar programele 
postdoctorale de cercetare avansată, în limita resurselor disponibile. (3) Numărul și tipologia 
se aprobă de către Senatul USV la propunerea CSUD şi cu avizul Consiliului de 
Administraţie al USV. 
 

5.3.2. (1) Programul postdoctoral de cercetare avansată al unui cercetător-postdoctoral se planifică 
pentru o perioadă cuprinsă între 12-36 luni; 
(2) Programul postdoctoral de cercetare avansată se încheie cu susținerea unei lucrări 
originale, în fața unei comisii propuse de Directorul școlii doctorale, avizată de directorul 
CSUD și aprobată de rector. Lucrarea este rezultatul activității de cercetare desfășurate de 
cercetătorul-postdoctoral pe parcursul programului postdoctoral de cercetare avansată.   
(3) Fiecare membru al comisiei de evaluare a proiectului de cercetare postdoctorală 
stabilește rezultatul evaluării cu Acordarea/Neacordarea atestatului de studii postdoctorale.  
(4) Rezultatul care a întrunit majoritatea opțiunilor exprimate de membrii comisiei devine 
hotărâre a întregii comisii.  
(5) În procesul-verbal al şedinţei de susţinere a lucrării postdoctorale se consemnează 
rezultatul final al evaluării.  
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(6) Cercetătorul-postdoctoral îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în 
proiect, precum şi opiniile şi demonstraţiile exprimate în acesta. Este obligatorie 
menţionarea sursei pentru orice material preluat. 
 

5.3.3. (1) Programul postdoctoral de cercetare avansată se poate întrerupe în următoarele situaţii: 
din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lehuzie sau a 
concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. 
(2) Întreruperile cumulate nu pot depăşi 12 luni şi se aprobă de către directorul CSUD, la 
cererea cercetătorului-postdoctoral, cu acordul Coordonatorului de program postdoctoral şi 
cu avizul directorului şcolii doctorale. (3) Durata programului postdoctoral de cercetare 
avansată se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate în condiţiile 
prevăzute la alin (1) şi (2), prin întocmirea de acte adiţionale. 
 

5.3.4. (1) Dacă cercetătorul-postdoctoral nu reuşeşte să susţină proiectul de cercetare postdoctorală 
ce conţine rezultatul cercetărilor întreprinse în termenul stabilit potrivit contractului încheiat 
şi a eventualelor acte adiţionale la acesta, el mai poate solicita o perioadă de graţie de 
maxim 6 luni pentru a finaliza şi susţine proiectul de cercetare postdoctorală realizat, 
depăşirea acestui termen conducând automat la exmatricularea sa. (2) Perioada de graţie se 
poate acorda începând din momentul ieşirii cercetătorului-postdoctoral de sub incidenţa 
contractului de studii încheiat, precum şi a eventualelor acte adiţionale la acesta şi presupune 
încheierea unui nou act adiţional.  
 

5.3.5. Prezenţa efectivă a cercetătorului-postdoctoral la activităţile prevăzute poate să difere de la o 
şcoală doctorală la alta şi de la un cercetător-postdoctoral la altul.  
 

5.4. Cercetătorii-postdoctorali 

5.4.1 Cercetătorul postdoctoral este persoana care participă la un program postdoctoral de 
cercetare avansată şi a obţinut titlul de doctor în ultimii 5 ani sau, referitor la data obținerii 
titlului de doctor, îndeplinește alte condiţii impuse de finanţator. (2) La înmatriculare, 
cercetătorul-postdoctoral, coordonatorul de program postdoctoral/mentorul/tutore şi 
reprezentantul legal al instituţiei vor completa un contract de studii postdoctorale. (3) 
Cercetătorii-postdoctorali vor semna un contract de studii postdoctorale cu USV, prin care 
îşi asumă: 
a) desfăşurarea cercetării şi finalizarea proiectului de cercetare conform graficului de 

cercetare convenit; 
b) participarea la activităţile organizate de CSUD şi USV în domeniul cercetării 

ştiinţifice şi diseminării acesteia; 
c) realizarea rezultatelor minime de performanţă impuse de cerinţele proiectului. 
 

5.4.2 Drepturile și obligațiile cercetătorului-postdoctoral decurg din Legea educației naționale nr. 
1/2011, Codul Studiilor Universitare de Doctorat (HG nr. 681/2011), Carta USV, prezentul 
Regulament și regulamentul școlii doctorale 
 

5.4.3 Neînţelegerile dintre cercetătorul-postdoctoral şi şcoala doctorală se mediază de către 
CSUD.  
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5.5. Asigurarea calităţii programelor postdoctorale de cercetare avansată 

5.5.1 Evaluarea activităţii cercetătorilor-postdoctorali este orientată predominant către rezultatele 
activităţii de cercetare. Sunt avute în vedere rezultate ştiinţifice - precum publicaţii, 
participarea la conferinţe, brevete - precum şi calitatea acestora, estimată prin integrarea 
publicaţiilor în fluxul internaţional, citări, premii etc.  
 

5.5.2 Evaluarea activităţii cercetătorilor-postdoctorali urmăreşte toate competenţele pe care acesta 
trebuie să le dezvolte în cadrul programului postdoctoral de cercetare avansată, conform 
Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor şi din Cadrul Naţional al 
Calificărilor. 
 

5.5.3 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 consiliul şcolii doctorale din care face parte; 
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. 

 
5.5.4 Exmatricularea unui cercetător-postdoctoral se face prin decizie a rectorului USV, la 

solicitarea conducerii şcolii doctorale din care face parte, solicitare aprobată de directorul 
CSUD. 
 

5.5.5 Consiliul şcolii doctorale propune spre aprobare CSUD schimbarea coordonatorului de 
program postdoctoral/mentor/tutore al unui cercetător-postdoctoral, prin înlocuirea cu un alt 
coordonator de program postdoctoral/mentor/tutore din aceeaşi şcoală doctorală, în 
următoarele situaţii: 
a) dacă coordonatorul de program postdoctoral/mentor/tutore a împlinit vârsta de 65 ani şi 

nu doreşte să-şi continue activitatea de conducere a proiectelor de cercetare 
postdoctorale; 

b) la cererea directorului şcolii doctorale, dacă acesta a constatat indisponibilitatea 
coordonatorului de program postdoctoral/mentor/tutore pe o perioadă mai lungă de un 
an; 

c) la cererea motivată a coordonatorului de program postdoctoral/mentor/tutore (respectiv 
a cercetătorului-postdoctoral), în cazul în care acesta a constatat neîndeplinirea 
obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către cercetătorul-postdoctoral (respectiv 
de către coordonatorul de program postdoctoral/mentor/tutore), ori pentru alte motive 
care vizează colaborarea dintre coordonatorul de program postdoctoral/mentor/tutore şi 
cercetătorul-postdoctoral; 

d) la cererea comună a cercetătorului-postdoctoral şi a coordonatorului/mentorului/ 
tutorelui său, în care, pe baza unor motive bine întemeiate, se propune un nou 
coordonator de program postdoctoral. 

 
5.5.6 Pentru schimbarea coordonatorului de program postdoctoral este necesar acordul prealabil 

scris al noului coordonator de program postdoctoral/mentor/tutore. (2) Dacă noul 
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coordonator de program postdoctoral/mentor/tutore activează în altă instituţie organizatoare 
de doctorat, este de asemenea necesară aprobarea conducerii acesteia. 

 
 
6. RESPONSABILITĂŢI  
 
6.1 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului USV. 
6.2 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV. 
6.3 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Directorul 
CSUD. 
 
 
 
 

 


