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REGULAMENT INSTITUȚIONAL 

de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat  

în Institutul de Chimie 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat (în 

continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 95 al Codului Educaţiei al 

Republicii Moldova (nr. 152 din 17.07.2014, Monitorul Oficial 319-324/634, 24.10.2014), 

Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin decizia 

Guvernului nr. 499 din 29.05.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 176-180, 

art. 550), Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice, HG nr.497 din 23.10.2019 și 

Recomandările privind elaborarea și susținerea tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză (aprobate 

prin Ordinul ANACEC nr. 10-A din 25 februarie 2021). 

2. Regulamentul stabilește particularitățile procesului de perfecționare a cadrelor de înaltă 

calificare științifică și de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul 

Institutului de Chimie.  

3. Programele de postdoctorat se organizează în scopul realizării de cercetări științifice 

fundamentale și aplicative avansate. Programele de postdoctorat au ca obiectiv principal oferirea de 

oportunități suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare. 

4. Programele de postdoctorat au o durată de cel mult 3 ani şi sunt destinate persoanelor care 

deţin titlul de doctor în științe chimice.  

5. Programele de postdoctorat se desfășoară la specialitățile științifice în cadrul profilului de 

cercetare la care Institutul de Chimie este acreditat: ”Sinteza, structura și proprietățile substanţelor 

noi polifuncţionale; procese și tehnologii chimice pentru tratarea mediului ambiant”, în măsura 

posibilităților instituționale.  

6. Pe durata realizării programului de postdoctorat, postdoctorandul care nu este angajat al 

Institutului de Chimie se poate încadra temporar prin cumul în funcţia de cercetător ştiinţific, în 

conformitate cu prevederile legislației muncii. 

7. Institutul de Chimie monitorizează desfășurarea programului de postdoctorat conform 

planului individual de cercetare al postdoctorandului și, pentru programele de postdoctorat finanțate 

de la bugetul de stat, prezintă anual rezultatele cercetărilor realizate Agenției Naționale pentru 

Cercetare și Dezvoltare (în continuare - ANCD). 
 

II. ÎNAINTAREA PROIECTELOR POSTDOCTORALE 

8. Institutul de Chimie asigură accesul liber al candidaților la programele de postdoctorat, 

garantează transparența procedurilor de selectare la programele de postdoctorat și a criteriilor 

minime de evaluare. 

9. Solicitantul la un program de postdoctorat va depune o cerere de intenție pe numele 

directorului pentru participarea la concursul de proiecte postdoctorale. În cerere se va indica tema 

preconizată a programului de postdoctorat și specialitatea sau specialitățile științifice preconizate. 

La cerere vor fi anexate: copia diplomei de doctor în științe și lista lucrărilor științifice, după 

susținerea tezei de doctor, rezultatele cărora vor fi incluse în teza de doctor habilitat/lucrarea de 

sinteză. 
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10. Criteriile minime de evaluare pentru participarea la un proiect postdoctoral în cadrul 

Institutului de Chimie: 

a) la concurs pot participa cetățenii RM sau altor state cu titlul științific de doctor în științe 

chimice, obținut în țară sau peste hotare (cu dovada recunoașterii și echivalării titlului 

conform legislației in vigoare); 

b) specialitatea științifică și tema programului de postdoctorat trebuie să se încadreze în profilul 

acreditat de cercetare și capacitățile instituționale, direcțiile principale ale cercetărilor 

științifice realizate în Institutul de Chimie, să coreleze cu direcțiile prioritare de cercetare-

dezvoltare și inovare ale țării cu tendințele științei mondiale; 

c) candidatul are lucrări științifice publicate, brevete de invenție, realizate după susținerea tezei 

de doctor și care constituie cel puțin 2/3 din rezultatele care vor sta la baza tezei de doctor 

habilitat/lucrării de sinteză; 

d) înainte de evaluare candidatul trebuie să prezinte Consiliului științific un raport, ce va 

include rezultatele științifice la tema tezei de doctor habilitat/lucrării de sinteză și planul de 

realizare al programului de postdoctorat; 

e) solicitantul nu este sau nu a fost beneficiar de programe de postdoctorat cu finanțare de la 

bugetul de stat (pentru concursurile ANCD). 

11. În cazul unui aviz pozitiv al Consiliului științific și întrunirii criteriilor minime de 

participare, candidatul la programul de postdoctorat în comun cu administrația Institutului de 

Chimie va întocmi cererea de proiect postdoctoral, care va fi depusă la concursul organizat de către 

ANCD sau alte concursuri cu alt tip de finanțare, conform condițiilor apelurilor. 

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT 

12. Pentru programele de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat, anual, postdoctorandul 

prezintă Consiliului științific al Institutului de Chimie și ANCD rezultatele cercetărilor realizate. 

13. Postdoctorandul care elaborează teza de doctor habilitat/lucrarea de sinteză poate 

beneficia de un consultant științific (după caz). Consultant științific poate fi un doctor habilitat în 

științe chimice, care este aprobat în calitate de conducător de doctorat la specialitatea respectivă, 

având publicate, în ultimii 5 ani, minimum 5 articole științifice în reviste științifice naționale 

acreditate sau reviste științifice internaționale din lista recomandată de ANACEC. 

14. Consiliul științific al Institutului de Chimie stabilește modul de desemnare și remunerare 

a consultantului științific. 

15. Postdoctorandul are următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de acces la infrastructura de cercetare a Institutului de Chimie; 

b) să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare potrivit cadrului normativ; 

c) să beneficieze de mobilităţi naţionale şi internaţionale în limitele mijloacelor disponibile 

destinate proiectului postdoctoral; 

d) să beneficieze de sprijin instituţional pentru participarea la conferinţe sau congrese 

ştiinţifice, seminare naţionale şi internaţionale în domeniile cercetării și inovării, inclusiv în 

vederea valorificării rezultatelor cercetărilor sale ştiinţifice; 

e) să beneficieze de valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate 

intelectuală asupra produsului sau creaţiei originale, realizate în cadrul programului de 

postdoctorat, în conformitate cu prevederile cadrului normativ; 

f) să participe la alte proiecte de cercetare care ar favoriza obținerea rezultatelor scontate 

pentru finalitatea programului de postdoctorat; 

g) să suspende programul de postdoctorat, în baza unei solicitări argumentate și aprobate de 

către Consiliul științific al Institutului de Chimie, pe durate de timp care nu depăşesc 

cumulativ un an. În perioada respectivă, finanţarea de la bugetul de stat pentru programele 

de postdoctorat se suspendă. Ulterior, durata programului de postdoctorat se prelungește 

corespunzător; 

h) să beneficieze de alte drepturi care rezultă din planul individual de cercetare, contractul 

încheiat cu Institutul de Chimie și cadrul normativ. 
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16. Perioada realizării programului de postdoctorat se include în vechimea de muncă 

ştiinţifico-didactică şi generală. 

17. Postdoctorandul are următoarele obligaţii: 

a) să realizeze programul de postdoctorat în corespundere cu obligaţiile contractuale asumate; 

b) să utilizeze rațional resursele financiare și materiale ale proiectului și Institutului de Chimie, 

conform contractului și cadrului normativ; 

c) să prezinte Consiliului științific al Institutului de Chimie rapoarte privind rezultatele 

cercetării obţinute, conform termenelor stipulate în contract; 

d) să ofere informații actualizate privind derularea programului de postdoctorat (rezumatul 

proiectului de cercetare şi lista actualizată a publicațiilor rezultate din program); 

e) să respecte termenele de finalizare a programului de postdoctorat și de susținere publică a 

tezei de doctor habilitat sau a sintezei lucrărilor științifice publicate în conformitate cu 

planul individual de cercetare. În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza de 

doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice, i se acordă o perioadă 

de grație de 1 an, fără finanțare de la bugetul de stat; 

f) să îndeplinească alte obligații prevăzute în planul individual de cercetare, contractul încheiat 

cu organizaţia din domeniile cercetării şi inovării și cadrul normativ; 

g) să restituie Institutului de Chimie bursa achitată postdoctorandului în cadrul proiectului 

finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada de grație acesta nu a susținut teza de doctor 

habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate (Hotărârea Guvernului nr. 499 din 

29.05.2018). 

18. Institutul de Chimie are următoarele drepturi: 

a) să selecteze candidații pentru programele de postdoctorat în conformitate cu necesitățile, 

obiectivele și capacitățile instituționale; 

b) să integreze postdoctoranzii în structura internă instituțională în conformitate cu prevederile 

cadrului normativ în vigoare; 

c) să solicite informații și rapoarte în conformitate cu prevederile programului de postdoctorat; 

d) să desemneze membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ în vigoare; 

e) să integreze rezultatele cercetărilor postdoctorale în activitatea instituției și să obțină profit, 

cu respectarea drepturilor de autor și a cadrului normativ în vigoare; 

f) să perceapă cel mult 10% din suma totală a proiectului pentru cheltuieli de regie; 

g) să beneficieze de alte drepturi ce reies din prevederile prezentului Regulament și ale cadrului 

normativ. 

19. Institutul de Chimie are următoarele obligații: 

a) să respecte drepturile postdoctorandului stabilite de contract și cadrul normativ; 

b) să respecte condițiile proiectului din care face parte programul de postdoctorat; 

c) să informeze organizatorul de concursuri și postdoctorandul despre schimbările survenite pe 

durata programului de postdoctorat; 

d) să monitorizeze desfăşurarea programului de postdoctorat conform planului individual de 

cercetare al postdoctorandului; 

e) să asigure postdoctorandului toate condițiile instituționale de cercetare și/sau inovare; 

f) să organizeze susținerea publică a rezultatelor cercetărilor științifice postdoctorale; 

g) să promoveze excelența în activitatea de cercetare a postdoctorandului și a echipelor de 

cercetători; 

h) să restituie Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare bursa achitată 

postdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada de 

grație acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate; 

h) să îndeplinească alte obligații conform contractului încheiat și cadrului normativ (Hotărârea 

Guvernului nr. 499 din 29.05.2018). 

20. Postdoctorandul și Institutul de Chimie sunt responsabili atât de rezultatele științifice ale 

programelor de postdoctorat, cât și de respectarea eticii şi bunei conduite în cercetarea științifică. 
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III. FINALIZAREA PROGRAMULUI DE POSTDOCTORAT 
 

21. Programele de postdoctorat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat 

sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate, prezentate public Comisiei de susținere publică a 

tezei de doctor habilitat (CSP), cu obținerea titlului de doctor habilitat în științe chimice. 

22. Autorii unor rezultate științifice de valoare (descoperiri științifice / monografii valoroase 

internaționale fără coautori / publicații în reviste internaționale cu factor de impact WoS sau 

SCOPUS cu număr mare de citări), cu avizul Consiliului științific al Institutului de Chimie, în urma 

realizării programului de postdoctorat, pot susține teza de doctor habilitat în baza lucrărilor de 

sinteză. 

23. Procesul de susținere a tezei de doctor habilitat în științe chimice/lucrării de sinteză este 

organizat de către Institutul de Chimie. 
 

IV. ELABORAREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT / LUCRĂRII DE SINTEZĂ, 

CALITATEA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR 
 

24. Teza de doctor habilitat/lucrarea de sinteză se elaborează în baza rezultatelor științifice 

originale obținute în urma realizării programului de postdoctorat și are la baza lucrările științifice 

publicate. Pentru lucrarea de postdoctorat pot fi utilizate și rezultate științifice conexe anterioare 

demarării programului de postdoctorat, obținute după susținerea lucrării de doctorat. 

25. În cazul susținerii în baza sintezei publicațiilor științifice, se elaborează un rezumat 

științific conform Ghidului de redactare a rezumatului tezei de doctor/doctor habilitat și 

Recomandărilor privind elaborarea și susținerea tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză 

(aprobate prin Ordinul ANACEC nr. 10-A din 25 februarie 2021), elaborate de ANACEC. 

26. Tema tezei/lucrării de sinteză și specialitatea științifică trebuie să corespundă 

programului de postdoctorat aprobat. 

 27. Teza și rezumatul se redactează în limba română. La o solicitare motivată, cu aprobarea 

Consiliului științific al Institutului de Chimie, teza și rezumatul fi redactate în limba engleză sau 

rusă. În acest caz este obligatorie redactarea rezumatului și în limba română. 

28. Redactarea tezei de doctor habilitat va fi efectuată conform Ghidului de redactare a 

rezumatului tezei de doctor/doctor habilitat și Recomandărilor privind elaborarea și susținerea 

tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză (aprobate prin Ordinul ANACEC nr. 10-A din 25 

februarie 2021), elaborate de ANACEC. 

29. Cerințele față de teza de doctor habilitat /lucrarea de sinteză: 

Teza de doctor habilitat trebuie să aibă la bază cel puţin 20 lucrări ştiinţifice la tema tezei, 

publicate după susținerea tezei de doctor (cu un volum total de cel puţin 10,0 c.a), dintre care:  

a) o monografie monoautor de cel puţin 8,0 c.a. sau 2 monografii cu mai mulţi autori de cel 

puţin 8,0 c.a. fiecare, având minim o recenzie publicată într-o revistă, sau 1 articol de sinteză (cel 

puţin 1,0 c.a.) în reviste ştiinţifice din bazele de date Web of Science şi SCOPUS sau 2 articole de 

sinteză (fiecare de cel puţin 1,0 c.a.) în reviste naţionale de tipul B sau 3 articole de sinteză (fiecare 

de cel puţin 1,0 c.a.) în reviste naţionale de tipul C;  

b) minimum 8 articole (fiecare de cel puţin 0,33 c.a.), din care 2 fără coautori, în reviste 

ştiinţifice, inclusiv minimum 3 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate de peste hotare, 

din care 1 articol fără coautori, sau 4 articole publicate în reviste de specialitate de peste hotare, din 

care 2 în calitate de prim autor, sau, în domeniile științifice care impun cercetări în echipă, în 

calitate de autor principal (prim autor, autor corespondent sau alte roluri care indică explicit 

contribuția majoră în efectuarea cercetării publicate);  

c) cel puțin 5 comunicări (publicate) la foruri ştiinţifice internaționale de specialitate din 

Republica Moldova sau de peste hotare, inclusiv una prezentată în ședință plenară și 2 la foruri 

internaționale, fără coautori, sau, în domeniile științifice care impun cercetări în echipă, în calitate 

de autor principal (prim autor, autor corespondent sau alte roluri care indică explicit contribuția 

majoră în efectuarea cercetării publicate).  

Tipurile și cerințele pentru publicațiile științifice, ce se acceptă la prezentarea tezelor trebuie 

să satisfacă rigorile stipulate în actele normative ale ANACEC.  
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30. Sinteza lucrărilor științifice va fi realizată în baza a minimum 20 de lucrări științifice 

conexe temei de cercetare, publicate după susținerea tezei de doctor, dintre care cel puțin 10 fără 

coautori, 1 monografie, 5 articole în ediții științifice internaționale, 5 rapoarte sau comunicări la 

foruri științifice internaționale de specialitate. Evaluarea lucrărilor științifice publicate se va realiza 

conform cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de postdoctorat, elaborat în conformitate cu recomandările-cadru aprobate de către 

Ministerul Educației și Cercetării. 

31. Lucrările fără coautori pot fi înlocuite cu lucrări în care candidatul la titlul științific de 

doctor habilitat are calitatea de prim-autor (autor care a adus o contribuție majoră la efectuarea 

cercetării și elaborarea publicației și este responsabil de publicarea ei). Autorul tezei va depune o 

notă justificativă, prin care va demonstra calitatea de prim-autor în publicație. 

32. Brevetele de invenție, articolele din culegerile conferințelor științifice internaționale, 

indexate în baze de date internaționale, pot fi echivalate cu articolele din reviste științifice. 

33. Evaluarea lucrărilor științifice publicate se va realiza conform următoarelor cerințe: 

a) aportul personal al candidatului - coautor al publicației; 

b) relevanța (problema științifică soluționată, performanța); 

c) originalitatea; 

d) noutatea rezultatelor științifice pe scară internațională, 

e) recunoașterea rezultatelor științifice confirmate documentar (număr de citări; impact 

factorul revistei unde a fost publicat articolul; aprecieri la concursuri și evenimente 

științifice 

f) naționale/internaționale; etc. ) ; 

g) deontologia (respectarea dreptului de autor, candidatul a contribuit exclusiv la rezultatele 

pretinse, autenticitatea/deontologia experimentelor). 

După caz, cerințele indicate supra vor fi suplinite cu cerințele elaborate în conformitate cu 

recomandările-cadru aprobate de către MECC. 

34. Teza de doctor habilitat acceptată spre susţinere la două specialităţi urmează să satisfacă 

prevederile p. 29 pentru fiecare specialitate separat. 

 

V. ETAPELE PROCEDURII DE SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTOR 

HABILITAT/LUCRĂRII DE SINTEZĂ 
 

35. Etapa 1. Examinarea tezei de doctor habilitat prin intermediul programului antiplagiat al 

Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (in continuare - ANACEC) și 

elaborarea raportului de similitudini (după modelul ANACEC). Aprobarea cererii candidatului 

pentru demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză adresate 

directorului Institutului de Chimie. În baza cererii aprobate, teza de doctor habilitat/ lucrarea de 

sinteză este examinată la unitatea primară de cercetare, în ședință fiind invitați, la propunerea 

consultantului științific sau a președintelui Consiliului științific, în calitate de experți independenți, 

minimum 3 specialiști, doctori habilitați în domeniul tezei. Fiecare experți independent elaborează 

un aviz privind valoarea științifică a tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză. Unitatea primară de 

cercetare recomandă componența nominală a Comisiei de susținere publică (CSP). 

36. Etapa 2. Evaluarea tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză în cadrul Seminarului 

științific ad-hoc. Seminarul științific ad-hoc se constituie din minimum 10 membri, specialiști în 

domeniul tezei din diverse organizații din domeniul cercetării și inovării și este aprobat de către 

Consiliul științific al Institutului de Chimie. Seminarul științific ad-hoc evaluează valoarea 

științifică a tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză în baza Standardelor de calitate, ia decizia 

privind promovarea (nepromovarea) tezei spre susținere și examinează componența Comisiei de 

susținere publică (CSP) din 7 membri, luând în considerare și opinia candidatul la titlul de doctor 

habilitat. 

37. Etapa 3. În calitate de membri ai Comisiei de susținere publică a tezei de doctor 

habilitat/lucrării de sinteză sunt desemnate, în conformitate cu cadrul normativ, persoane care dețin 

titlul științific de doctor habilitat în științe chimice și/sau titlul științifico-didactic de profesor 
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universitar și au publicații în domeniul/ problematica lucrării evaluate (tematică, metodologie sau 

alte aspecte similare), inclusiv care sunt autori a minimum 5 articole științifice publicate în ultimii 5 

ani. 

Minimum trei dintre membrii comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat/ 

lucrării de sinteză trebuie să fie autori de publicații științifice incluse în baze de date naționale și 

internaționale din lista recomandată de ANACEC. Minimum trei membri ai comisiei vor fi din afara 

organizației din domeniile cercetării și inovării în care candidatul a efectuat cercetările științifice 

postdoctorale, din care cel puțin unul – de peste hotare. Membrii de peste hotare ai comisiei de 

susținere publică a tezei sau a lucrării de sinteză pot participa online la ședința de susținere a tezei. 

Membrii comisiei de susținere publică a tezei/ lucrării de sinteză nu trebuie să se afle în conflict de 

interese cu candidatul sau cu consultantul științific de postdoctorat al acestuia. 

Susținerea tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză în Comisia de susținere publică (CSP). 

Comisia de susținere publică are un președinte și un secretar științific, din cei 7 desemnați, care 

poartă responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea ședinței de susținere publică; 4 membri ai 

Comisiei de susținere publică sunt recenzenți oficiali și un membru din oficiu este consultantul 

științific al candidatului. Președintele Comisiei de susținere publică organizează ședința prealabilă 

la care se autorizează publicarea rezumatului științific și se stabilește data susținerii publice. 

Prezența tuturor membrilor CSP la ședința de susținere publică este obligatorie, trei din care pot 

participa online. Se admite lipsa unui membru al CSP doar din motive de sănătate. 

Anunțul susținerii publice, linkul la teza și rezumatul în format electronic, informațiile 

relevante privind competențele candidatului (publicații, proiecte, stagii, etc.) și informațiile privind 

membrii CSP sunt afișate pe pagina web oficială a Institutului de Chimie. Anunțul privind 

susținerea publică include în mod obligatoriu locul, data și ora susținerii, tema lucrării, specialitatea 

științifică, numele candidatului, consultantului științific, adresele electronice ale Institutului de 

Chimie și ANACEC la care pot fi transmise avize și comentarii la lucrarea înaintată spre susținere. 

Susținerea publică este transmisă online pe pagina web oficială a ANACEC, linkul la care poate fi 

urmărită fiind inclusă, în prealabil, în anunțul de susținere. 

38. Ca urmare a susținerii publice a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor 

științifice publicate, la care fiecare membru își expune argumentat opinia privind valoarea științifică 

a tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză, Comisia de susținere publică a tezei de doctor 

habilitat/ lucrării de sinteză întocmeşte un raport final şi înaintează propunerea de conferire sau 

refuzul de conferire a titlului științific de doctor habilitat (Anexa 1).  

39. Consiliul științific al Institutului de Chimie aprobă propunerea de conferire a titlului de 

doctor habilitat și solicită ANACEC conferirea și confirmarea titlului. În cazul confirmării deciziei, 

ANACEC conferă titlul de doctor habilitat și eliberează diploma respectivă. 
 

VI. FINANŢAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT 

40. Programele de postdoctorat se desfășoară în cadrul proiectelor finanțate de la bugetul de 

stat, ca urmare a concursului de proiecte organizat și desfășurat de către Agenția Națională pentru 

Cercetare și Dezvoltare, precum și în cadrul proiectelor finanțate din alte surse legale: surse externe, 

granturi, burse oferite de către finanțatori privați, fonduri speciale, în conformitate cu prevederile 

cadrului normativ. 

41. Anual, Institutul de Chimie înaintează Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

propuneri la planul  de admitere la postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat, cu specificarea 

numărului de locuri solicitate pentru fiecare specialitate științifică. 

42. Proiectele de postdoctorat înaintate la concursul organizat de către ANCD sunt selectate 

de către Consiliul științific al Institutului de Chimie, reieșind din locurile disponibile și 

rezultatele/publicațiile științifice obținute de către fiecare candidat. 

43. Institutul de Chimie asigură accesul candidaţilor la programele de postdoctorat, 

garantează transparenţa procedurilor de selecţie la programele de postdoctorat şi a criteriilor minime 

de evaluare solicitate candidaţilor la nivel naţional. 
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44. Proiectul postdoctoral declarat de către ANCD câștigător al concursului cu finanțare 

bugetară (care include bursa postdoctorandului, cheltuielile de cercetare, cheltuielile pentru 

mobilități) trebuie să includă obligatoriu și cheltuieli de regie, care vor constitui cel mult 10% din 

suma totală a proiectului postdoctoral. 

45. Institutul de Chimie poate solicita finanțare bugetară integrală pentru proiectul 

postdoctoral. 

46. Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru 

realizarea activităților unui alt postdoctorand de pe aceeași sau o altă poziție. Mijloacele bugetare 

alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilității de 

continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de către Institutul de Chimie în bugetul de 

stat. 

47. Ca rezultat a obţinerii finanţării programului de postdoctorat, Institutul de Chimie va 

semna un contract cu postdoctorandul, la care se va anexa planul individual de cercetare al 

postdoctorandului, care va conţine tema de cercetare, scopul şi obiectivele stabilite, rezultatele 

scontate, indicatorii monitorizaţi, termenele de prezentare a rapoartelor anuale, etapele de realizare 

a proiectului de cercetare şi durata programului de postdoctorat (Anexa 2). 

48. Candidații doritori de a fi admiși la programe de postdoctorat finanțate din alte surse 

legale decât bugetul de stat, trebuie să întrunească aceleași cerințe ca și în cazul programelor de 

postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat, cu excepția aspectului financiar. Decizia cu privire la 

admiterea candidaților la programele de postdoctorat, în cazul altor surse legale de finanțare decât 

bugetul de stat, aparține Consiliului științific al Institutului de Chimie, cu informarea Ministerului 

Educației și Cercetării.  

49. Institutul de Chimie monitorizează desfăşurarea programului de postdoctorat finanțat din 

alte surse legale de finanțare decât bugetul de stat, în baza unui Contract privind desfășurarea 

programului de postdoctorat finanțat din alte surse legale decât bugetul de stat (Anexa 3), semnat 

de toate părțile implicate. 

50. Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în 

condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității. 
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A N E X E 

Anexa 1 
INSTITUTUL DE CHIMIE 

 

RAPORT FINAL 

din___________________ 

(data) 
 

al Comisiei de susținere publică 

a tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză 
 

______________________________________________________________________________, 

(tema) 

______________________________________________________________________________, 

(specialitatea) 

 

Autor___________________________________________ 

Consultant științific ____________________________________ 

 

(Se prezintă succint și convingător esența cercetării științifice, conform criteriilor de mai jos). 

 

I. Semnificația științifică a tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză 

Actualitatea, noutatea și originalitatea cercetării III. Epistemologia și metodologia cercetării 

IV. Rezultatele cercetării științifice 

V. Concluziile generale și recomandările 

VI. Nivelul susținerii tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză VII. Valoarea publicațiilor științifice 

 

Concluzia Comisiei de susținere publică 

Teza de doctor habilitat/ lucrarea de sinteză corespunde cerințelor Regulamentului instituției și prevederilor 

regulamentare de nivel național. Se propune conferirea titlului științific de doctor habilitat în științe chimice 

dlui / dnei __________________________ cu votul 

„pro”______; „contra”___________ din _______________membri prezenți în ședință. 

 

 

Președintele Comisiei de susținere publică ___________________________________ 

 

 

*
Nota 

Raportul final va fi prezentat maximum pe 3 pagini. 
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Anexa 2 

 
COORDONAT  

Ministerul Educației  și Cercetării al RM 

 
 

 (semnătura) 

 

Contabil-șef 

 
 

(semnătura) 

CONTRACT nr.______ 

de finanțare a proiectului de cercetare postdoctorală 

 
 

   2021                 mun. Chișinău 
 

 

 

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2004, 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, denumită în continuare Autoritate 

contractantă,   în   persoana   Directorului general Olga Tagadiuc, care activează în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Cercetare și Dezvoltare, pe de o parte și Institutul de Chimie, cu sediul în mun.Chișinău, 

MD-2028, str. Academiei 3, denumit în continuare Beneficiar, în persoana directorului Aculina 

ARÎCU pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului de cercetare și 

inovare în baza Codului cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, art. 5 alin. 

(1) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice și Decizia Consiliului 

Autorității contractante nr.         din                                     

 

Ordinul Autorității contractante nr.          din                                    
                                                                                       

din cadrul Priorității strategice       

înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul  , 

 

conducător de proiect    
(nume, prenume) 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul Contractului îl constituie finanțarea și efectuarea cercetărilor științifice în 

vederea executării proiectului 
  , 
(denumirea proiectului de cercetare și inovare) 

 

____________________________________________________________________________ 

conform obiectivelor specificate în anexele nr. 2.1, nr. 2.2 și nr. 2.3., părți integrante ale 

prezentului Contract. 
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II. TERMENUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Prezentul contract intră în vigoare la _________  202__ și este valabil până la 

___________202___. 
 

III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR 

3.1. Valoarea totală a Contractului este de 

mii lei, din care: (cu cifre, litere) 
 

a) de la bugetul de stat în anul         resurse generale pentru cercetările specificate 

în anexa nr. 2.2, Autoritatea contractantă va transfera Beneficiarului suma de 

  mii lei; 
(cu cifre și cu litere) 

b) cofinanțarea constituie  mii lei. 
(cu cifre și cu litere) 

3.2. Volumul finanțării din bugetul de stat a proiectului poate fi modificat pe durata 

contractului în cazul modificării Legii bugetului de stat sau în baza prevederilor contractuale, în 

raport cu majorarea salariilor, flotarea costului reagenților, echipamentelor în cadrul 

proiectelor de inovare etc. În cazul modificării finanțării (în special spre micșorare) se pot 

modifica clauzele contractuale (termene, rezultate, livrări, număr de participanți etc.) în baza 

negocierilor dintre realizatorii proiectului și Agenție. 

3.3. Mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat pentru executarea proiectului 

de cercetare și inovare nevalorificate la sfârșitul anului de către Beneficiar sunt restituite 

în bugetul de stat. 

3.4. Mijloacele financiare pentru realizarea proiectului vor fi decontate anual conform 

Planului anual de realizare a proiectului (anexa nr. 2.2), în condițiile legii bugetare anuale pentru 

fiecare an de realizare a proiectului. 
 

IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR 

4.1. Beneficiarul proiectului are următoarele obligații: 

a) să întocmească anexele nr. 2.1, nr. 2.2 și nr. 2.3, părți integrante ale prezentului 

Contract, cu respectarea conținutului propunerii de proiect declarate câștigătoare; 

b) să execute activitățile din cadrul proiectului conform programului de realizare a 

activităților specificate în anexa nr. 2.1, parte integrantă a prezentului Contract; 

c) să utilizeze sumele prevăzute în cadrul prezentului Contract numai în scopul realizării 

proiectului; 

d) să țină o evidență distinctă și detaliată, din punct de vedere financiar, a cheltuielilor 

efectuate în cadrul executării Contractului; 

e) să respecte componența echipei și corespunderea listei executorilor din prezentul 

Contract cu lista executorilor din proiectul de cercetare aprobat; 

f) să informeze, în termen de 10 zile, Autoritatea contractantă despre schimbarea 

Conducătorului de proiect; 

g) să asigure veridicitatea datelor incluse în rapoartele prezentate Autorității 

contractante; 

h) să furnizeze Autorității contractante orice informație cu privire la derularea 

activităților stipulate în prezentul Contract, pe care aceasta o poate solicita în modul și în 

termenele stabilite; 

i) să asigure calitatea produselor/rezultatelor finale prevăzute în programul de realizare 

a activităților specificate în anexa nr. 2.1, parte integrantă a prezentului Contract; 
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j) să informeze, în termen de 10 zile, Autoritatea contractantă despre orice circumstanță 

care împiedică realizarea obligațiilor stipulate în prezentul Contract; 

k) să respecte devizul de cheltuieli conform anexei nr. 2.3, parte integrantă a prezentului 

Contract; 

l) să avizeze în prealabil la Consiliul științific și să solicite aprobarea de către Autoritatea 

contractantă a oricăror modificări în devizul de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.3, parte 

integrantă a prezentului Contract; 

m) să prezinte raportul financiar anual, cu anexarea tuturor documentelor justificative și 

a raportului științific anual aprobat de către secțiile de știință corespunzătoare ale Academiei de 

Științe a Moldovei, până la data de 1 martie a anului următor; 

n) să prezinte raportul științific final privind executarea proiectului până la data de 

1 martie a anului următor; 

o) să nu transmită dreptul de executare a activităților din cadrul proiectului finanțat 

conform prezentului Contract unor părți terțe; 

p) să asigure accesul deschis la rezultatele obținute în cadrul realizării proiectului, cu 

includerea referinței la Contractul în cadrul căruia au fost obținute. 

4.2. Beneficiarul proiectului are următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de mijloacele financiare alocate în volum deplin și în modul stabilit de 

prezentul Contract; 

b) să solicite modificarea/completarea prezentului Contract. 

4.3. Autoritatea contractantă are următoarele obligații: 

a) să asigure finanțarea executării proiectului în condițiile și termenele menționate în 

prezentul Contract; 

b) să pună la dispoziția Beneficiarului modele de rapoarte privind executarea proiectului. 

4.4. Autoritatea contractantă are următoarele drepturi: 

a) să monitorizeze și să verifice realizarea proiectului conform anexelor nr. 2.1, nr. 2.2 

și nr. 2.3, părți integrante ale prezentului contract; 

b) să solicite rapoarte privind executarea proiectului în termenele și modul stabilite. 
 

V. CONFIDENȚIALITATEA ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 

5.1. Părțile se obligă să nu divulge informațiile confidențiale obținute sau cunoscute în 

procesul executării prezentului Contract, sub sancțiunea reparării prejudiciului cauzat. 

5.2. Toate drepturile patrimoniale asupra obiectelor de proprietate intelectuală create în 

cadrul lucrărilor specificate în Contract aparțin Beneficiarului. Drepturile nepatrimoniale (de 

autor) asupra elaborărilor și rezultatelor obținute în cadrul lucrărilor specificate în Contract vor 

aparține autorilor elaborărilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

5.3. Beneficiarul va asigura accesul deschis la rezultatele obținute în cadrul realizării 

proiectului, cu includerea referinței la contractul în cadrul căruia au fost obținute. 
 

VI. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat printr-un acord adițional, la 

inițiativa oricăreia dintre părți. 

6.2. Acțiunea prezentului Contract încetează: 

a) la data expirării termenului; 

b) prin acordul scris al părților; 

c) în alte temeiuri prevăzute de legislația în vigoare. 

6.3. În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, 

Autoritatea contractantă poate dispune rezoluțiunea Contractului. În această situație, Beneficiarul 
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are obligația restituirii sumelor primite în cadrul Contractului și nevalorificate sau utilizate contrar 

clauzelor prezentului Contract. 

6.4. Prezentul Contract poate fi rezolvit din inițiativa Beneficiarului, cu avizarea 

prealabilă a Autorității contractante. În acest caz, Beneficiarul va restitui sumele primite Autorității 

contractante în măsura în care nu poate justifica valorificarea lor pentru executarea proiectului, 

conform prevederilor prezentului Contract. 

6.5. Din momentul rezoluțiunii Contractului sau din momentul notificării privind 

rezoluțiunea acestuia, Beneficiarul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea 

executării activităților, la termen și fără întârziere, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor. 
 

VII. LITIGII 

7.1. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, 

părțile poartă răspundere în conformitate cu prezentul Contract și cu legislația. 

7.2. Nicio parte nu este considerată că își încalcă obligațiile în cadrul prezentului 

Contract de finanțare a proiectului de cercetare și inovare dacă realizarea unor astfel de obligații 

este împiedicată de împrejurări de forță majoră. 

7.3. Litigiile apărute pe parcursul executării prezentului Contract se soluționează amiabil 

prin acordul părților, iar în caz contrar, vor fi examinate conform legislației Republicii Moldova. 
 

VIII. DISPOZIȚII FINALE 

8.1. Prezentul Contract este întocmit în 3 exemplare în original, care se remit 

Beneficiarului (un exemplar), Fondatorului (un exemplar) și Autorității contractante (un 

exemplar). 

8.2. Următoarele anexe sunt părți integrante ale prezentului Contract: 

1) anexa nr. 2.1. Programul de realizare a activităților a proiectului; 

2) anexa nr. 2.2. Planul anual de realizare a proiectului; 

3) anexa nr. 2.3. Devizul de cheltuieli pe anul curent (pe articole de cheltuieli), cu 

descifrările corespunzătoare. 
 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

 Adresa: mun. Chișinău, MD-2004,bd. Ștefan cel 

Mare și Sfânt, 180 

Tel. :022 296271 

Codul fiscal: 1018601000065 

Banca: MF-Trezoreria de Stat 

Codul băncii: TREZMD2X 

IBAN: 

BENEFICIAR/Beneficiar partener 

 

Adresa: 

Tel.: 

Codul fiscal:  

Codul băncii:  

IBAN: 

Director general Olga TAGADIUC 
 

 

(semnătura) 

              Director organizației 
 

 

(semnătura) 

Contabil-șef Viorica Haritonov 
 

 
 

(semnătura) 

Conducătorul proiectului 
                 

 
 

(semnătura) 

 

Contabil-șef 
 

 

(semnătura) 

 
Coordonator de proiect din cadrul Beneficiarului – 

partener (se va include in cazul partenerului) 

_____________________ 
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Anexa nr. 2.1 

la Contractul de finanțare a proiectului de cercetare și inovare nr.       din 2021 

 

 

PROGRAMUL DE REALIZARE 

a activităților din cadrul proiectului 
 

 

 

Denumirea 

etapelor de 

realizare a 

proiectului 

Conținutul 

etapei (până la 

200 

cuvinte/etapă) 

Executorii Termenul de 

realizare 

Rezultatele 

preconizate 

Modul și locul 

implementării 

      

      

      

      

 

 

Conducătorul proiectului 

 
 

                       (nume, prenume, semnătura) 

 

 

Coordonator de proiect din cadrul Beneficiarului – partener 

(se va include in cazul partenerului) 

 

_____________________ 
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Anexa nr. 2.2 

la Contractul de finanțare a proiectului 

de cercetare și inovare nr.  din                 2021 

 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE REALIZARE A PROIECTULUI 
  pe anul 2021 

 

Denumirea Rezultatele Executorii Termenul Volumul finanțării, mii lei 

etapelor de 

realizare a 

preconizate 

(pînă la 200 

 de 

realizare TOTAL Buget Cofinanțare 

proiectului în cuvinte/etapă)      

anul curent       

       

       

       

       

 

 

 

Conducătorul proiectului                                         Contabil (economist) 

 
 

                    (nume, prenume, semnătura)                                                   (nume, prenume, semnătura) 

 

 

 

Coordonator de proiect din cadrul Beneficiarului – partener 

(se va include in cazul partenerului) 

_____________________ 
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Anexa nr. 2.3 

la Contractul de finanțare a proiectului 

de cercetare și inovare nr.  din                    2021 

 

 

 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2021 
 

Conducătorul proiectului    
(numele, prenumele) 

 

 

 
Denumirea codurilor economice 

 

 
Codul 

economic 

 

 
Total 

Inclusiv 

Buget 

(resurse 

generale), mii 

lei 

Cofinanțare 

(venituri 

colectate 

interne), mii 

lei 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total     

 

Notă: Vor fi incluse doar categoriile de cheltuieli eligibile conform HG 382/2019, și cu descifrările pe fiecare cod 

economic în parte. 

 
 

Directorul organizației    
(numele, prenumele, semnătura) 

 

Contabil (economist)     
(numele, prenumele, semnătura) 

 
Coordonator de proiect din cadrul Beneficiarului – partener 

(se va include in cazul partenerului) 

_____________________ 
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Descifrări la Devizul de cheltuieli:   
a) cod economic: 21 cheltuieli de personal  

b) Cod economic: 211180  Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

 

Cod economic: 212100 Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii ______________ mii lei 

 
La programele de postdoctorat, codul economic 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor, se substituie cu următorul cod economic: 

 

*Cod economic: 281211 Burse de studii a studenților autohtoni 

Nr. d/o Numele 

prenumele 

postdoctorandului 

Anul  

de studii 

Perioada 

de studii 

Suma 

bursei 

lunare 

Perioada 

(luni) 2021 

Perioada 

(luni) 2022 

Suma total 

achitată în 

anul 2021 

        

* Doar la proramele de Postdoctorat 

                  

Nr. 

d/o 
Nume, prenume 

A
n

u
l 

n
a

şt
er

ii
 

T
ip

u
l 

a
n

g
a

jă
ri

i 

G
ra

d
 ş

ti
in

ţi
fi

c 

U
n

it
a

te
 î

n
 s

ta
te

 

C
o

d
 f

u
n

cţ
ie

 

Funcţia 

Salariu lunar, partea fixă                                            

(Valoarea de referință 1700 lei) 

Salariu lunar, 

partea variabilă 

TOTAL 

salariu 

lunar, lei 

Perioada, 

luni 

Salariul 

anual, mii 

lei 

C
la

sa
 d

e 
sa

li
za

re
 

T
re

a
p

ta
 d

e 
sa

la
ri

za
re

 (
I-

V
I)

 

C
o

ef
ic

ie
n

t 
d

e 
sa

la
ri

za
re

 

Salariu 

de bază 

(lei)  

Spor lunar 

pentru 

deținerea 

titlului 

științific  

Spor pentru 

performanță 

% 
suma, 

lei 

  
    

                0,00       0,00 12 0,00 

                      0,00       0,00 12 0,00 

                      0,00       0,00 12 0,00 

                                    

                                    

                                    

                                    

  TOTAL        0           0,00       0,00   0,00 
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Cod economic: 222710  Deplasări de serviciu în interiorul țării 

                          222720  Deplasări de serviciu peste hotare 

 

 

 

Cod economic: 33  Stocuri de materiale circulante 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

mărfii/serviciilor 
Cantitatea 

Costul unei 

unități, lei 
Total, lei 

Inclusiv: Argumentarea 

necesității buget cofinanțare 

1.         

2.         

 TOTAL       

 
 Directorul instituției                    ______________________________ 

                                                                    (nume, prenume, semnătura) 

 

Conducătorul  proiectului            ______________________________ 

                                                                     (nume, prenume, semnătura) 

 

Contabil (economist)                    ______________________________ 

                                                           (nume, prenume, semnătura) 

 

Coordonator de proiect din cadrul Beneficiarului – partener 

(se va include în cazul partenerului)  ___________________________________

Nr. 

d/o 

Ţara, 

 oraşul, 

organizaţia 

Scopul plecării, 

argumentarea 

Numărul 

deplasărilor 

Drumul tur-

retur pentru o 

persoană, (lei) 

Numărul mediu de 

zile de deplasare a 

unei persoane  

Diurna pentru o 

zi-om, lei 

Cazarea pentru o 

zi-om, lei 

Suma 

pentru o 

zi-om, lei 

Total,  

mii 

lei 

n
o
rm

a 

cu
rs

u
l 

 

v
al

u
ta

r 
 

($
, 
€
) 

to
ta

l 

p
la

fo
n
  

ca
za

re
 

cu
rs

u
l 

 

v
al

u
ta

r 
 

($
, 
€
) 

to
ta

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              

 Total 

deplasări  
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Anexa 3 

APROBAT 

de Consiliul Științific al Institutului de Chimie 

(proces-verbal nr. __  din ___________) 

Directorul Institutului de Chimie 

Dr. habilitat, conf. cerc. Aculina ARÎCU 

_______________________ 

CONTRACT nr. ____ 

privind desfășurarea programului de postdoctorat 

finanțat din alte surse decât bugetul de stat  

în cadrul Institutului de Chimie 
 

Nr.   „  ”  20   
 

1. PĂRŢILE 

Institutul de Chimie, în persoana Directorului, dr. habilitat Aculina ARÎCU 

Postdoctorandul dl (dna)                                                           
    (nume, prenume) 

Consultantul științific  dl (dna)   ____________________________ 
(nume, prenume) 

denumiți în continuare „Părți”, în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a 

programelor de postdoctorat (Hotărârea Guvernului nr. 499 din 29.05.2018) şi a Regulamentului 

instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în cadrul Institutului de 

Chimie, aprobat la ședința Consiliului științific din _______________ (proces-verbal nr.___ din 

_________) au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor condiţii: 

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Institutul de Chimie va organiza și desfășura 

realizarea programului de postdoctorat                                                                      

Tema de cercetare    
 

Consultant științific ________________________________ 

Limba de redactare şi de susţinere a tezei de doctor habilitat ____________________ 

Forma de finanţare _____________________________  
(buget, în regim cu taxă) 

Termenul de studii postdoctorale _____________________________ 

Ordinului de înmatriculare: __________________________________ 

Data înmatriculării:    
 

1.2. Postdoctorandul va urma activităţile stabilite în programul de postdoctorat sub 

autoritatea Institutului de Chimie. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Prezentul contract are ca obiectiv derularea activităţilor în cadrul programului de 

postdoctorat, reglementând raporturile dintre Institutul de Chimie, postdoctorand şi consultantul 

științific (după caz), cu precizarea drepturilor şi obligaţiunilor părţilor semnatare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 



 
 

Regulament instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat     19 
 

3. DREPTURILE PĂRŢILOR 
 

3.1. Pe parcursul derulării programului de studii de postdoctorat, postdoctorandul are dreptul: 

1) să beneficieze de acces la infrastructura de cercetare a Institutului de Chimie; 

2) să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare potrivit cadrului normativ; 

3) să beneficieze de mobilităţi naţionale şi internaţionale în limitele mijloacelor disponibile 

destinate proiectului postdoctoral; 

4) să beneficieze de sprijin instituţional pentru participarea la conferinţe sau congrese 

ştiinţifice, seminare naţionale şi internaţionale în domeniile cercetării și inovării, inclusiv 

în vederea valorificării rezultatelor cercetărilor sale ştiinţifice; 

5) să beneficieze de valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate 

intelectuală asupra produsului sau creaţiei originale, realizate în cadrul programului de 

postdoctorat, în conformitate cu prevederile cadrului normativ; 

6) să participe la alte proiecte de cercetare care ar favoriza obținerea rezultatelor scontate 

pentru finalitatea programului de postdoctorat; 

7) să suspende programul de postdoctorat, în baza unei solicitări argumentate și aprobate de 

către Consiliul științific al Institutului de Chimie, pe durate de timp care nu depăşesc 

cumulativ un an. În perioada respectivă, finanţarea de la bugetul de stat pentru programele 

de postdoctorat se suspendă. Ulterior, durata programului de postdoctorat se prelungește 

corespunzător; 

8) să beneficieze de alte drepturi care rezultă din planul individual de cercetare, contractul 

încheiat cu Institutul de Chimie și cadrul normativ. 
 

3.2. Institutul de Chimie are dreptul: 

1) să selecteze candidații pentru programele de postdoctorat în conformitate cu necesitățile, 

obiectivele și capacitățile instituționale; 

2) să integreze postdoctoranzii în structura internă instituțională în conformitate cu 

prevederile cadrului normativ în vigoare; 

3) să solicite informații și rapoarte în conformitate cu prevederile programului de 

postdoctorat; 

4) să desemneze membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ în vigoare; 

5) să integreze rezultatele cercetărilor postdoctorale în activitatea instituției și să obțină profit, 

cu respectarea drepturilor de autor și a cadrului normativ în vigoare; 

6) să perceapă cel mult 10% din suma totală a proiectului pentru cheltuieli de regie; 

7) să beneficieze de alte drepturi ce reies din prevederile prezentului Regulament și ale 

cadrului normativ. 

3.3. Institutul de Chimie are următoarele obligații: 

1) să respecte drepturile postdoctorandului stabilite de contract și cadrul normativ; 

2) să respecte condițiile proiectului din care face parte programul de postdoctorat; 

3) să informeze organizatorul de concursuri și postdoctorandul despre schimbările survenite 

pe durata programului de postdoctorat; 

4) să monitorizeze desfăşurarea programului de postdoctorat conform planului individual de 

cercetare al postdoctorandului; 

5) să asigure postdoctorandului toate condițiile instituționale de cercetare și/sau inovare; 

6) să organizeze susținerea publică a rezultatelor cercetărilor științifice postdoctorale; 

7) să promoveze excelența în activitatea de cercetare a postdoctorandului și a echipelor de 

cercetători; 

8) să restituie Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare bursa achitată 

postdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada de 

grație acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate; 

9) să îndeplinească alte obligații conform contractului încheiat și cadrului normativ. 
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3.4. Consultantul de postdoctorat are dreptul: 

1) să monitorizeze activitatea postdoctorandului pe perioada programului de postdoctorat; 

2) să facă propuneri privind stimularea sau sancţionarea postdoctorandului; 

3) să consulte dosarul postdoctorandului; 

4) să dea aprecierea activităţii postdoctorandului; 

5) să înainteze candidatura postdoctorandului pentru participare la diverse concursuri, burse 

etc. 

6) să solicite Consiliului științific întreruperea relațiilor de consultare cu postdoctorandul din 

motive obiective. 

4. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR 
 

4.1. Postdoctorandul se obligă: 

1) să realizeze programul de postdoctorat în corespundere cu obligaţiile contractuale 

asumate; 

2) să utilizeze rațional resursele financiare și materiale ale proiectului și Institutului de 

Chimie, conform contractului și cadrului normativ; 

3) să prezinte Consiliului științific al Institutului de Chimie rapoarte privind rezultatele 

cercetării obţinute, conform termenelor stipulate în contract; 

4) să ofere informații actualizate privind derularea programului de postdoctorat (rezumatul 

proiectului de cercetare şi lista actualizată a publicațiilor rezultate din program); 

5) să respecte termenele de finalizare a programului de postdoctorat și de susținere publică a 

tezei de doctor habilitat sau a sintezei lucrărilor științifice publicate în conformitate cu 

planul individual de cercetare. În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza 

de doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice, i se acordă o 

perioadă de grație de 1 an, fără finanțare de la bugetul de stat; 

6) să îndeplinească alte obligații prevăzute în planul individual de cercetare, contractul 

încheiat cu organizaţia din domeniile cercetării şi inovării și cadrul normativ; 

7) să restituie Institutului de Chimie bursa achitată postdoctorandului în cadrul proiectului 

finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada de grație acesta nu a susținut teza de 

doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate. 
 

4.2. Institutul de Chimie se obligă: 

1) să respecte drepturile postdoctorandului stabilite de contract și cadrul normativ; 

2) să respecte condițiile proiectului din care face parte programul de postdoctorat; 

3) să informeze organizatorul de concursuri și postdoctorandul despre schimbările 

survenite pe durata programului de postdoctorat; 

4) să monitorizeze desfăşurarea programului de postdoctorat conform planului individual 

de cercetare al postdoctorandului; 

5) să asigure postdoctorandului toate condițiile instituționale de cercetare și/sau inovare; 

6) să organizeze susținerea publică a rezultatelor cercetărilor științifice postdoctorale; 

7) să promoveze excelența în activitatea de cercetare a postdoctorandului și a echipelor de 

cercetători; 

8) să restituie Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare bursa achitată 

postdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada 

de grație acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice 

publicate; 

9) să îndeplinească alte obligații conform contractului încheiat și cadrului normativ. 
 

4.3. Consultantul științific de postdoctorat se obligă: 

1) să asigure îndrumarea profesională și deontologică a fiecărui postdoctorand; 

2) să acorde consultanță în selectarea domeniului de cercetare; 

3) să acorde consultanță  postdoctorandului în activitatea de cercetare pe toată perioada 

programului de postdoctorat în conformitate cu programul de cercetare aprobat; 
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4) să prezinte anual la Consiliul științific  darea de seamă privind activitatea de consultant 

științific de postdoctorat; 

5) să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea postdoctorandului. 
 

5. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT CU FINANȚARE DIN 

ALTE SURSE LEGALE DECÂT BUGETUL DE STAT 
 

5.1. Programul de postdoctorat cu finanțare din alte surse legale de finanțare decât bugetul de 

stat se organizează în aceleaşi condiţii ca şi studiile cu finanţare de la buget. 
 

6. DISPOZIŢII GENERALE 
 

6.1.  Prezentul Contract poate fi modificat sau reziliat printr-un proces-verbal care devine parte 

integrantă a prezentului Contract. 

6.2. Refuzul unilateral de a respecta condiţiile contractului este inadmisibil, cu excepţia 

cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

6.3. Eventualele litigii între părţile contractante se rezolvă aplicând legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova. 

6.4. Institutul de Chimie  nu face distincţie în organizarea programelor de postdoctorat cu 

finanţare de la buget şi cei cu finanțare din alte surse legale de finanțare. 

6.5. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării programului de 

postdoctorat impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale. 

Contractul intră în vigoare la _____________ 20___ şi este valabil până la finalizarea 

programului de postdoctorat sau exmatricularea postdoctorandului. 

6.6. Prezentul contract este întocmit în trei exemplare, pentru fiecare dintre părţi câte un 

exemplar. 

 

ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

 

Institutul de Chimie 

Str. Academiei, 3, MD 2028 

Chişinău, Republica Moldova  

Tel: (037322)725490,  

Fax: (037322)739954 

Web: www.ichem.md  

E-mail: ichem@ichem.md 

Postdoctorandul __________________________________ 
                                (nume, prenume, titlul șt.) 

Buletin de identitate ___________________ 

____________________________________ 

E-mail:______________________________ 

Tel. _________________________________ 

Adresa domiciliu: 

_____________________________________ 

 

SEMNĂTURILE 

 

Directorul Institutului de Chimie 

Dr. habilitat Aculina ARÎCU 

 

 

_________________ 
(semnătura) 

„ ____” __________20__ 
 

L.Ş 

Postdoctorandul  

____________________ 
(nume, prenume, titlul șt.) 

 

_________________ 
(semnătura) 

„ ____” __________20__ 

 

Consultantul științific 

____________________ 
(nume, prenume, titlul șt.) 

 

_________________ 
(semnătura) 

„ ____” __________20__ 

 

 

 

http://www.ichem.md/
mailto:ichem@ichem.md

