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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”  
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832 

 

ACORD DE ADERARE LA CHARTA MINERVA 

încheiat între  

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA 

şi  

.............................................. 

 

PREAMBUL 

Reţeaua Minerva, formalizată prin Charta Minerva, în concordanţă cu obiectivele strategice 

ale sistemului CDI din Romania, împreună cu prevederile asumate de Comisia Europeană 

prin programele structurale, prin programul Orizont 20201 și prin principiile funcționalității 

Spațiului European de Cercetare își propune: 

 îmbunătăţirea şcolilor doctorale şi a programelor postdoctorale și transformarea lor 
treptată în Centre de Excelență cu potențial de inovare 

 furnizarea de măsuri şi programe de pregătire diversificate și adaptate cerințelor 
actuale 

  internaţionalizarea cercetării prin dezvoltarea unei reţele de cooperare între 
universităţi, institute de cercetare, companii de profil în vederea stimulării cercetării 
productive 

 facilitarea mobilităţilor transnaţionale şi participarea la conferinţe internaţionale.  

 încurajarea liberei circulații cercetătorilor, a cunoștiințelor științifice și a tehnologiilor  

 încurajarea înlăturării obstacolelor juridice şi fiscale din calea cooperării în domeniul 
cercetării 

 

                                                           
1 Vezi pagina programul Orizont 2020: http://ec.europa.eu/news/science/131216_ro.htm.  

http://ec.europa.eu/news/science/131216_ro.htm
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ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA, strada Republicii nr.9, 400015, Cluj-

Napoca, România, reprezentată de Președinte Acad. Emil BURZO,  

şi  

........................ , situată în ............, str. ............, nr. ......... reprezentată de către 

.......................... 

 

pentru a dezvolta în cadrul rețelei Minerva schimbul academic şi cultural în domeniul 

educaţiei și cercetării, sunt de acord să coopereze în vederea internaționalizării 

cercetării științifice și creșterii calitative a activităților susținute de ambele instituții. 

Parteneriatul definit prin acest acord și principiile Chartei Minerva va include 

programe oferite de cele două instituții care urmăresc dezvoltarea şi consolidarea 

relaţiilor de cooperare între două entități. Orice program specific se va întreprinde 

numai după aprobarea prealabilă a fiecărei părţi în condițiile disponibilității de fonduri 

și specialiști. Astfel de programe pot include: 

a) Schimbul de cercetători și experți  

b) Schimbul de doctoranzi și cercetători postdoctorat 

c) Proiecte de cercetare comune, aplicații la proiecte cu finanțare națională sau 

internațională, vizite de lucru și schimb de experiență; 

d) Organizarea de colocvii, conferințe și congrese științifice sau invitarea pentru 

prelegeri a specialiștilor; 

e) Acordarea de asistență în cercetarea științifică, de 

consultanță/mentorat/tutorat pentru cercetătorii, doctoranzii, postdoctoranzii 

instituțiilor partenere (îndrumare în cercetare arhivistică sau de teren, 

participarea în mod reciproc la ședințe de mentorat/tutorat); 

f) Schimb de materiale academice, publicaţi şi alte documentaţii redactate de 

către cercetătorii/experții ambelor instituții partenere. 

Modalitățile concrete de cooperare vor fi discutate şi acceptate în scris de către 

delegații responsabili ai celor două părţi anterior iniţierii oricărei activități sau 

program particular. 

Prezentul acord de aderare la Charta Minerva intră în vigoare la data semnării şi va 

avea o durată patru ani. La expirarea acestui termen acordul poate fi prelungit tacit 

pentru o perioadă nedeterminată. 
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Părţile convin să contribuie în mod activ la promovarea rețelei Rețelei Minerva 

conturată în cadrul proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în 

cercetarea doctorală şi post-doctorală”, POSDRU 159/1.5/S/137832 și la 

concretizarea acțiunilor asumate în Charta Minerva și în prezentul acord. 

Acordul se semnează în două exemplare în limba română. 

Acordurile semnate cu colaboratorii străini vor fi încheiate și în limba engleză. 

 

 

 

 

Academia Română Filiala Cluj-Napoca                    .................... 

Preşedinte,               ........................... 
                                                                                  
 
 
Data                Data 

 

 


