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1. SCOP 

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași asigură cadrul instituţional pentru organizarea și 

dezvoltarea programelor postdoctorale de cercetare avansată, destinate dezvoltării profesionale a 

cercetătorilor după finalizarea studiilor universitare de doctorat. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

 

Prezentul regulament se aplică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 

din Iași, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), pentru 

programele de studii postdoctorale susținute prin proiecte specifice de cercetare și/sau formare 

resurse umane. 

 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

(1) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

(2) HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat 

(3) Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi 

 

 

    4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

C.S.D.  - Consiliul Școlii Doctorale 

C.S.U.D. - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

I.O.S.U.D. - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

U.M.F. Iași - Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași 

 

 

5. CONŢINUT 

 

5.1. Preambul 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 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, Cartei UMF 

Iași și a Hotărârii Consiliului Aracis nr.125/16.12.2021.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, în calitate de Instituție Organizatoare 

de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) organizează și desfășoară programe postdoctorale de 
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cercetare avansată în cadrul Școlii Doctorale, sub coordonarea CSUD, pe baza prezentului 

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale. 

Programele postdoctorale organizate de UMF Iași se adresează personalul didactic și de cercetare 

care a obținut titlul de doctor și sunt destinate dezvoltării profesionale în context interdisciplinar și 

competitiv. 

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. 

Programul postdoctoral de cercetare avansată urmăreşte să susţină dezvoltarea profesională, a 

competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor ȋn cercetarea ştiinţifică a cercetătorului postdoctoral, ȋntr-

un context pluridisciplinar competitiv, pe baza unui plan de cercetare propus de cercetătorul 

postdoctoral și aprobat de Consiliul Școlii Doctorale. 

Programul postdoctoral de cercetare avansată se finalizează cu obţinerea unui atestat de studii 

postdoctorale acordat de IOSUD. 

 

 

5.2. Organizarea programelor postdoctorale de cercetare avansată 

Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” Iași (IOSUD-UMF Iași) poate organiza şi derula programe postdoctorale de 

cercetare avansată în domeniile fundamentale care sunt acreditate și funcționează în cadrul Școlii 

Doctorale.  

Programele postdoctorale sunt destinate persoanelor care au obținut o diploma de doctor în ştiinţe 

cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.  

Durata unui program postdoctoral este de minimum 12 luni și maximum 24 luni, iar activitatea de 

cercetare avansată se desfășoară sub coordonarea unui conducător de doctorat, membru al Scolii 

Doctorale din IOSUD UMF Iași.  

Finanțarea programelor postdoctorale de cercetare avansată se asigură de către UMF Iași din surse 

atrase de tipul: alocări bugetare, proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite de 

institute de cercetare, fundații, ONG - uri etc.  

IOSUD-UMF Iași asigură accesul cercetătorilor postdoctoranzi la infrastructura de cercetare 

proprie. Locația de implementare a programului postdoctoral poate fi stabilită dependent de sursa 

de finanțare, de decizia coordonatorului științific și/sau a directorului de proiect. 

Candidații declarați admiși, în urma procesului de selecție la programele postdoctorale de cercetare 

avansată, devin cercetători postdoctoranzi, vor semna un contract de cercetare postdoctorală și sunt 

înmatriculați în Școala Doctorala a IOSUD UMF Iași.  
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Participarea la programele postdoctorale de cercetare avansată nu afectează dreptul cercetătorilor 

postdoctoranzi de a încheia contracte de muncă, în condițiile legislației în vigoare. 

IOSUD-UMF Iași poate afilia cercetători postdoctorali care au obținut, în nume propriu, granturi de 

cercetare în urma participării la competiții naționale sau internaționale, asigurându-le accestul la 

infrastructura de cercetare și posibilitatea de a lucra în centrele sale de cercetare. 

Programele postdoctorale de cercetare avansată se pot iniția oricând pe perioada anului 

calendaristic, pe baza metodologiei de admitere, fără vreo restricție legată de structura anului 

universitar.  

Organizarea sesiunilor de admitere este propusă de Scoala Doctorala și aprobată de CSUD. Durata 

programelor postdoctorale de cercetare avansată poate fi prelungită, peste 12 luni, la cererea 

cercetătorului postdoctoral și cu avizul mentorului, pentru o perioadă de maximum 24 luni, cu 

indicarea sursei de finanțare. 

UMF Iași poate susține financiar programele postdoctorale de cercetare avansată, în limita 

resurselor disponibile. Procesul de admitere a postdoctoranzilor se organizează în momentul în care 

există resurse financiare pentru derularea programului. 

 

 

5.3. Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată  

Accesul la programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin-un proces de selecție. 

Întregul proces de selecție este de competența CSUD, care elaborează Metodologia privind 

organizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată. Metodologia este aprobată de către 

Senatul UMF Iași la propunerea CSD, cu avizu CSUD și al Consiliului de Administrație al UMF. 

Pentru înscrierea la procesul de selecție organizat pentru programele postdoctorale de cercetare 

avansată candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:   

(a) să fie deținători ai titlului de doctor în domeniul pentru care se organizează concurs de admitere; 

(b) titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de admitere. 

Conținutul dosarului de concurs, structura proiectului de cercetare propus de candidat și grila de 

evaluare sunt stabilite prin Metodologia privind organizarea studiilor postdoctorale de cercetare 

avansată. 

Pentru fiecare categorie de candidați (cetățeni români sau ai altor state membre ale Uniunii 

Europene, cetățeni ai Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, cetățeni din afara 

acestora, etnici români etc.) se aplică condițiile specifice de eligibilitate conform reglementărilor 

legale în vigoare.  

Selecția candidaților se face de către o comisie propusă de CSD si aprobată de CSUD. 
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Candidații declarați admiși vor semna un contract de cercetare postdoctorală cu Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași care stabilește drepturile și obligațiile ce revin 

cercetătorului postdoctorand, mentorului, precum şi IOSUD UMF Iași. 

 

5.4. Desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată 

După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului și luarea în evidență în anul I, 

persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctorand pe perioada desfășurării programului 

postdoctoral de cercetare avansată. În perioadele de întrerupere ale programului de cercetare 

postdoctorală, calitatea de cercetător postdoctorand se suspendă.  

Cercetătorii postdoctoranzi vor fi îndrumați de câte un mentor, conducător de doctorat, 

titular/asociat Școlii doctorale din cadrul IOSUD UMF Iași, care va asigura coordonarea științifică a 

activității cercetătorului postdoctoral.  

Rezultatele minime impuse fiecărui cercetător postdoctoral care trebuie realizate la finalizarea 

studiilor vor fi stabilite de contextul impus de mecanismul de finanțare. 

  

Activitatea de cercetare avansată precum și rapoartele științifice sunt avizate de mentorul asociat 

fiecărui cercetător postdoctoral, urmărindu-se realizarea rezultatelor de performanță asumate prin 

contract. 

Raportul de sinteză, privind cercetarea și rezultatele obținute, se susține în fața unei comisii de 3 

membri constituită la propunerea CSD și avizată de către CSUD. 

Cercetătorul-postdoctoral îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în rapoarte 

precum și respectarea tuturor prevederilor de etică academică. 

 

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat prin HS nr. _______ în şedinţa Senatului din data de _______ 

2022. 

Prezentul regulament se poate modifica ori de câte ori prevederile legale sau necesitățile instituției o 

impun, ediția revizuită anulează ediția anterioară. 

Prezentul regulament este adus la cunoștința personalului prin informare și prin postare pe site-ul 

Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași .     

 

 

 


