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Hotărârea nr. 474/13.10.2020 

 
cu privire la aprobarea actului adițional  privind prelungirea studiilor postdoctorale, pentru 

anul universitar 2020 - 2021 

 

Având în vedere adresa. BCSUD nr 41/06.10.2020 a directorului Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat privind avizarea în vederea aprobării  actului adițional privind 

prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2020 - 2021, 

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor 

postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum și art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

 
Art. 1. Se aprobă actul adițional privind prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul 

universitar 2020 - 2021, conform anexei. 

Art. 2. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR                                                                                 
                                                 

Director CSUD, 
                                                                                         Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU  

 
 
Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 
Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HCA nr. 474/13.10.2020 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL nr. __________ / ________________ 
 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE POSTDOCTORAT  
nr. ___________din _________________ 

 
 

Încheiat între:  
(1) ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (Instituție Organizatoare de 
Studii Universitare de Postdoctorat, denumită în continuare ASE- IOSUD,  cu sediul în Piața 
Romană nr. 6, sector 1, telefon 021/319.19.00, fax: +40 21 319.18.99, reprezentată legal prin 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR în calitate de Rector și  
 
 
(2) Domnul/Doamna ...................................................................................................... identificat 
(ă) cu actul de identitate … … seria ...............nr. .............., cod numeric personal 
................................................, domiciliat (ă) în localitatea ................................, 
str.......................................................................  nr.  ...,      bl. ......., sc..., etaj.  ..., ap ......  județul /sectorul 
……………………….. tel.    ............................., adresă de e-mail…………..………………………………………..…...., 
înmatriculat (ă) la data de ......../......................... în calitate de student-postdoctorand, în 
programul de studii universitare de doctorat din domeniul de doctorat 
……………………………………………., Școala Doctorală    .........................................................................................., 
și  
 
 
(3) Domnul/Doamna prof.univ.dr. ............................................................................... identificat (ă) 
cu actul de identitate……………. seria ......... nr. ................................, cod numeric personal 
....................................., membru al Școlii doctorale ………………………………………………….………., 
domeniul de doctorat ……………………........................................…… în calitate de mentor al 
studentului – postdoctorand ........................................................................................, a intervenit 
următorul act adițional,   

 
 
Având în vedere cererea înregistrată la A.S.E., Biroul CSUD cu nr.  ….......…… / 

............................. formulată de domnul/doamna ..........................................................………………….............. 
în temeiul art. 40  din H.G. nr. 681/2011 privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat, 
părțile au hotărât următoarele: 

Art. 1. Contractul se prelungește cu o perioadă de un an, începând cu data de 
01.10.2020, până la 30.09.2021.  

Neîndeplinirea prevederilor articolului 7 din Contractul pentru studiile universitare de 
postdoctorat, până la finalizarea perioadei de prelungire, atrage exmatricularea 
postdoctorandului, fără alte formalități.  
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Art. 2. În perioada de prelungire prevăzută mai sus, studentul-postdoctorand nu poate 
beneficia de bursă de postdoctorat acordată din granturile postdoctorale sau de alte forme de 
sprijin financiar din partea ASE. 

Art. 3. În perioada de prelungire nu se pot acorda întreruperi ale studiilor universitare 
de postdoctorat și nici prelungiri ale programului de postdoctorat. 

Art. 4. Susținerea lucrării finale, în fața comisiei constituite la propunerea CSUD și 
avizată de către Rectorul ASE, se poate efectua doar după îndeplinirea criteriilor minimale 
prevăzute în Contractul pentru studiile universitare de postdoctorat și incluse în Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul 
Academiei de Studii Economice din București.  

Art. 5.  Drepturile și obligațiile studentului – postdoctorand:  
(1) Pe parcursul perioadei de prelungire, studentul-postdoctorand are următoarele drepturi:  
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea mentorului;   
b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare, 
respectiv ale centrelor de cercetare din cadrul ASE-IOSUD, atunci când sunt în discuţie teme 
relevante pentru studiile universitare de postdoctorat;   
c) să aibă acces la centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii postdoctorale 
şi ale ASE-IOSUD pentru elaborarea rapoartelor de cercetare şi a lucrării de sinteză finale;   
d) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul ASE-IOSUD sau din cadrul unor 
unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu 
ASE-IOSUD;  
 
(2) Pe parcursul perioadei de prelungire, studentul-postdoctorand are următoarele obligații:  
a) să cunoască şi să respecte Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor 
postdoctorale de cercetare avansată al ASE - IOSUD şi celelalte acte normative care 
reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ și de cercetare;  
b) să-şi îndeplinească obligaţiile de cercetare, stabilite prin Contractul pentru studiile 
universitare de postdoctorat 
c)  să fie în legătură cu mentorul;   
d) să respecte disciplina instituţională;   
e) să anunţe, în scris, secretariatul CSUD cu privire la orice modificare a datelor sale personale 
şi de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc);   
f) să consulte periodic www.doctorat.ase.ro şi pagina electronică personală, unde sunt 
publicate informaţii utile de interes general şi personal;   
g) să respecte buna conduită în cercetarea ştiinţifică, să nu plagieze rezultatele sau publicaţiile 
altor autori, să nu confecţioneze rezultate sau să înlocuiască rezultatele proprii cu date fictive 
şi/sau să nu utilizeze surse nedeclarate, în caz contrar fiind sancţionat conform prevederilor 
legale; 
h) să menţioneze pe fiecare articol publicat şi pe fiecare lucrare prezentată la conferinţe 
afilierea la Academia de Studii Economice din Bucuresti (pentru versiunea în limba engleză se 
trece “The Bucharest University of Economic Studies”);  
i) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor, de apărare civilă, precum şi 
prevederile art. 22 şi art. 23 din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, 
cu modificările şi completările ulterioare;   
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j) sa elaboreze o lucrare finală privind cercetarea și rezultatele obtinute, lucrare ce va fi 
sustinută în fața unei comisii constituite la propunerea CSUD și avizată de către Rectorul ASE. 
 

Art.6. Drepturile şi obligaţiile mentorului   

 
(1) Mentorul are, pe lângă drepturile ce decurg din contractul său de muncă, următoarele 
drepturi:  
a) să îndrume şi să evalueze activitatea cercetătorului postdoctorand în cadrul programului 
postdoctoral de cercetare avansată, conform autonomiei profesionale şi universitare, 
urmărind exigenţele programului de studii universitare de postdoctorat şi respectând 
interesele profesionale ale cercetătorului postdoctorand;   
b) să refuze îndrumarea cercetătorului postdoctorand, în condiţiile în care este pus fără voia 
sa în situaţia unui conflict de interese;   
c) să solicite exmatricularea cercetătorului postdoctorand dacă acesta nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile din programul  postdoctoral de cercetare avansată;  
d) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a studentului-postdoctorand 
în perioada de prelungire; 
e) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a rezultatelor cercetărilor 
întreprinse de studentul-doctorand. 
 
 
Restul prevederilor din contractul de studii postdoctorale care nu au fost modificate explicit 
sau implicit prin prezentul act adițional  rămân nemodificate.  
 
Prezentul act adițional conține 3 (trei) pagini și a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
Academia de Studii Economice din București  
 

RECTOR,      STUDENT-POSTDOCTORAND 
 
Prof.univ. dr. Nicolae ISTUDOR   ………………………………………………. 
       (Nume si Prenume) 
 
………………………………………………..   ………………………………………………. 
(Semnatura)      (Semnatura) 
 
 
 
DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ,   MENTOR, 
 
Prof. univ. dr. ………………………….   Prof. univ. dr. …………………………  

           (Nume si Prenume)              (Nume si Prenume) 
  

………………………………………………..   ………………………………………………. 
(Semnatura)      (Semnatura) 


