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R E G U L A M E N T 

pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

 
Art. 1.  Cadrul general 

 

(1) Universitatea din Craiova (UCV) este o instituţie de învăţământ superior care, prin 

misiunea asumată, îşi propune să contribuie la progresul ştiinţelor fundamentale şi 

aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic. 

(2) Din punct de vedere organizatoric, funcţional şi financiar, activitatea de cercetare 

ştiinţifică este organizată în baza principiului autonomiei universitare. Conţinutul 

autonomiei ştiinţifice, drepturile şi îndatoririle ce decurg în baza acestui principiu, sunt 

cele definite în Carta Universităţii din Craiova. 

(3) Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică din Universitate are la bază prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare, Codului de etică şi deontologie universitară (Legea 206/2004), precum şi 

Cartei Universităţii din Craiova. 

 

Art. 2. Personalul de cercetare 

 

(1) La activităţile efective de cercetare desfăşurate în laboratoarele Universităţii din Craiova 

pot participa cadre didactice, cercetători, personal auxiliar şi studenţi proprii, precum şi 

alţi specialişti din ţară sau din străinătate cuprinşi în colectivele de cercetare. 

(2) Cadele didactice titulare sau asociate desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, a Cartei Universităţii din Craiova 

şi a obligaţiilor ce decurg din fişa postului pe care îl ocupă. 

(3) În activitatea de cercetare poate să fie angrenat şi personal cu sarcini exclusiv de 

cercetare ştiinţifică, pe posturi distincte. Posturile de cercetare se vor crea în conformitate 

cu prevederile Cartei Universităţii din Craiova şi ale Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare. Aceste posturi vor putea să fie ocupate de personalul propriu sau asociat, 

inclusiv de studenţi de la toate ciclurile de învăţământ, cu contract de muncă pe perioadă 

determinată sau nedeterminată, conform prevederilor legale. 

(4) O componentă importantă a activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează în cadrul 

şcolilor doctorale organizate în instituţie. Conducătorii de doctorat, cadrele asociate, 

precum şi studenţii doctoranzi cuprinşi  în activitatea IOSUD  din Universitatea din 

Craiova fac parte din personalul de cercetare al instituţiei. Activitatea lor este 

reglementată prin Codul studiilor doctorale, Carta universităţii şi Regulamentul IOSUD. 

(5) Activitatea personalului de cercetare de la Universitatea din Craiova este evaluată 

periodic, la intervale de maximum 5 ani, conform unor hotărâri elaborate şi aplicate de 

Senatul universitar. 

 

Art. 3. Unităţi de cercetare 

 

(1) Pentru a oferi o formă instituţionalizată activităţii de cercetare ştiinţifică, se pot înfiinţa în 

cadrul universităţii unităţi de cercetare distincte. Acestea se pot încadra în una din 

următoarele categorii:  

- laboratoare de cercetare/ateliere de creaţie artistică; 

- centre de cercetare: centre de excelenţă, centre de cercetare tematică etc.;  

- institute de cercetare-dezvoltare sau staţiuni de cercetare şi microproducţie. 



(2) Unităţile de cercetare se organizează la propunerea justificată a departamentelor, a 

facultăţilor sau a senatului universitar. 

(3) Unităţile de cercetare pot să funcţioneze cu finanţare din bugetul universităţii sau cu 

autofinanţare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, pot să aibă statut propriu şi 

autonomie sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli. 

(4) Înfiinţarea unităţilor de cercetare autonome se aprobă de către senatul universitar, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.   

 

Art. 4. Laboratorul de cercetare / Atelierul de creaţie 

 

(1) Un laborator de cercetare/atelier de creaţie cuprinde o echipă de cercetare care îşi 

concentrează activitatea pe o tematică  specializată, restrânsă. Laboratorul/atelierul este 

condus de un şef de laborator, iar membrii echipei de cercetare pot să fie cadre didactice 

sau de cercetare, studenţi doctoranzi, personal didactic şi de cercetare auxiliar.  

(2) Laboratorul de cercetare/atelierul de creaţie poate să fie organizat la nivelul unui 

departament şi poate să funcţioneze pe perioadă determinată şi pe proiecte. Înfiinţarea 

laboratorului de cercetare/atelierului de creaţie se realizează prin decizie a Consiliului 

facultăţii.  

(3) Pe perioada de funcţionare a laboratorului de cercetare/atelierului de creaţie şi în funcţie 

de resursele financiare disponibile, membrii echipei de cercetare pot să ocupe poziţii de 

cercetare create în ştatul de funcţii al departamentului. Poziţiile se vor ocupa prin concurs 

organizat cu îndeplinirea tuturor prevederilor legale. 

(4) Activitatea laboratoarelor de cercetare/atelierelor de creaţie este evaluată periodic de 

către Consiliul facultăţii care poate decide continuarea sau încetarea activităţii. 

(5) Facultăţile vor transmite la solicitarea prorectoratului pentru cercetare ştiinţifică din 

cadrul UCV informaţii despre laboratoarele de cercetare/atelierele de creaţie artistică 

organizate la nivelul facultăţilor respective, precum şi despre rezultatele obţinute de 

acestea. 

 

Art.5. Centrul de cercetare 

 

(1) Un centru de cercetare ştiinţifică cuprinde unul sau mai multe laboratoare, din acelaşi 

domeniu de cercetare sau din domenii diferite. Centrul de cercetare are obligatoriu un 

statut propriu care va preciza structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare al 

centrului.  

(2) În funcţie de obiectivele propuse, se pot asimila cu centrele de cercetare şi următoarele 

structuri care pot să fie create la nivelul universităţii:  

- centrele de expertizare şi consultanţă; 

- centrele de inovare şi transfer tehnologic; 

- centrele de sprijin pentru activitatea de experimentare sau producţie de  

      prototipuri; 

- centrele de promovare a educaţiei ştiinţifice; 

- centrele de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu universităţi  

     şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate. 

(3) Centrul de cercetare este condus de un director şi, în funcţie de dimensiunea centrului, de 

un consiliu ştiinţific. Modalitatea de numire a directorului şi atribuţiile structurilor de 

conducere sunt prevăzute în statutul centrului. 

(4) În cazul în care centrul derulează proiecte de valori mari, care presupun operaţiuni 

complexe de administrare, centrul îşi poate crea şi o structură administrativă proprie. 

(5) Obţinerea statutului de centru de cercetare presupune obligatoriu un proces de evaluare a 

centrului. În funcţie de nivelul la care se realizează acest proces, centrele de cercetare pot 

să fie: 



- centre recunoscute la nivelul instituţiei (evaluare internă realizată la nivelul 

universităţii); 

- centre cu recunoaştere naţională (evaluare CNCS sau a altor organisme abilitate); 

- centre cu recunoaştere internaţională. 

(6) Pentru recunoaşterea unui centru de cercetare la nivelul instituţiei, directorul centrului 

respectiv va depune la Prorectoratul pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul 

economic o solicitare scrisă însoţită de următoarele documente: 

- Fişă sintetică de descriere a centrului din care să rezulte: denumirea propusă 

pentru centru, direcţia/direcţiile principale de cercetare, directorul centrului, membrii 

colectivului/colectivelor de cercetare, structura organizatorică a centrului 

(laboratoare componente, coordonatorii direcţiilor de cercetare, consiliul ştiinţific), 

pagina web de prezentare a centrului; 

- Statutul centrului de cercetare care va preciza obiectivele propuse, structura 

organizatorică, regulamentul de funcţionare, baza materială şi resursele care se au în 

vedere pentru funcţionarea centrului respectiv; 

- Raport de autoevaluare din care să rezulte competenţele membrilor echipei de 

cercetare în domeniile de cercetare asumate de centru, precum şi modalităţile care se 

au în vedere pentru realizarea obiectivelor. Raportul va fi însoţit de CV-ul 

directorului şi de lista completă a lucrărilor ştiinţifice publicate de membrii echipei 

de cercetare; 

- Avizul Consiliului facultăţii la care va fi afiliat centrul de cercetare; 

- Copii după documentele care atestă recunoaşterea centrului de alte organisme de 

evaluare naţionale sau internaţionale (dacă este cazul). 

(7) Un dosar similar va fi solicitat şi centrelor de cercetare recunoscute deja, cu ocazia 

evaluărilor periodice ale activităţii de cercetare ştiinţifică organizate în conformitate cu 

Art.5 din prezentul regulament. 

(8) Înfiinţarea sau evaluarea periodică a centrelor existente presupun analiza dosarelor 

depuse de directorii centrelor respective. Consiliul cercetării ştiinţifice de la UCV va 

institui o comisie formată din 1-2 evaluatori, aleşi din rândul specialiştilor din instituţie 

sau din afara acesteia acolo unde este cazul. Raportul de evaluare întocmit de comisie va 

avea în vedere: 

- ponderea componentei de cercetare, dezvoltare, inovare sau de creaţie artistică în 

activitatea  centrului; 

- contribuţiile aduse în ultimii 5 ani la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul asumat: 

lucrări publicate sau prezentate la conferinţe, brevete înregistrate, creaţii artistice 

realizate etc.; 

- dezvoltarea resursei umane, atragerea de tineri cercetători în activităţile de cercetare; 

- atragerea de fonduri prin granturi, contracte de expertizare sau consultanţă, activităţi de 

formare profesională etc.; 

- îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare;   

- vizibilitatea naţională şi/sau internaţională. 

(9) Pe baza raportului întocmit de comisia de evaluare, Consiliul cercetării ştiinţifice 

eliberează un aviz în care propune recunoaşterea centrului respectiv ca una dintre 

structurile de cercetare prevăzute la aliniatul (2) şi la unul dintre nivelurile de 

recunoaştere menţionate în aliniatul (5) din prezentul articol (Art.5). Avizul poate 

propune şi  nerecunoaşterea centrului respectiv ca structură de cercetare. Propunerea 

Consiliului cercetării ştiinţifice se supune aprobării Senatului UCV. 

(10) Directorul centrului poate contesta propunerea Consiliului cercetării ştiinţifice printr-un 

memoriu adresat Senatului UCV. 

 

 

 

 



Art. 6. Institutele şi staţiunile de cercetare 

 

(1) Institutele şi staţiunile de cercetare presupun activităţi complexe de cercetare ştiinţifică, 

desfăşurate de regulă în regim de unităţi de cercetare cu autonomie organizatorică,  

financiară şi administrativă. 

(2) Institutele şi staţiunile de cercetare se înfiinţează şi funcţionează în cadrul Universităţii 

din Craiova la propunerea Senatului UCV, în conformitate cu prevederile Cartei 

universităţii, precum şi a altor prevederi legale în vigoare. 

(3) Institutele şi staţiunile de cercetare au obligaţia de a elabora un statut propriu de 

funcţionare în care să se menţioneze obiectivele propuse, misiunea asumată, modul de 

organizare, gradul de autonomie şi nivelurile de luare a deciziilor. Statutul trebuie să fie 

supus aprobării Senatului UCV.  

(4) Conducerea institutelor şi a staţiunilor de cercetare este asigurată de structurile prevăzute 

în statutul propriu de funcţionare. Acestea cuprind în esenţă directorul unităţii respective 

şi un Consiliu de administraţie. 

(5) Modalităţile de alegere/numire a structurilor de conducere ale unui institut sau ale unei 

staţiuni de cercetare din structura universităţii sunt cele prevăzute în Carta UCV. 

(6) Pentru derularea unor proiecte de cercetare, institutele şi staţiunile de cercetare pot 

beneficia de subvenţii financiare din veniturile proprii ale universităţii, în conformitate cu 

prevederile legale şi în baza unor decizii ale Consiliului de administraţie al UCV, cu 

aprobarea Senatului.  

(7) La solicitarea Prorectoratului pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic, 

institutele şi staţiunile de cercetare au obligaţia de a raporta rezultatele activităţilor de 

cercetare şi de a se supune proceselor de evaluare periodică iniţiate de către Senatul 

universitar.  

 

Art. 7. Patrimoniul şi finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică de la Universitatea din 

Craiova 

 

(1) Patrimoniul destinat cercetării ştiinţifice este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi 

imobile deţinute de instituţie şi puse la dispoziţia personalului de cercetare. Fac parte din 

patrimoniul cercetării şi bunurile care se află în proprietatea altor instituţii pentru care 

sunt încheiate acorduri de utilizare în comun de echipele de cercetare din universitate şi 

din instituţiile respective.    

(2) Managerii unităţilor de cercetare precum şi ai unităţilor anexe ale Universităţii au 

responsabilitatea utilizării spaţiilor şi dotărilor repartizate spre folosinţă acestor unităţi, 

precum şi a acoperii costurilor legate de acestea. 

(3) Resursele financiare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii din 

Craiova pot să provină din:  

- granturi de cercetare naţionale si internaţionale, câştigate prin competiţie; 

- participarea la programe de cercetare finanţate din fonduri europene;  

- parteneriate în proiecte ştiinţifice sau în activităţi de proiectare şi expertiză cu instituţii 

din ţară şi din străinătate;  

- programe de cercetare fundamentală şi aplicativă încheiate cu instituţii publice şi cu alţi 

operatori economici, din ţară şi din străinătate; 

- venituri obţinute din sponsorizări, din prestarea unor servicii de expertiză şi consultanţă 

sau din activitatea de microproducţie; 

- fonduri suplimentare alocate de Consiliul de administraţie din alte venituri 

extrabugetare ale instituţiei, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare şi creaţie 

artistică, de a creşte vizibilitatea naţională şi internaţională a instituţiei. 

(4) Fondurile care fac parte din bugetul cercetării pot să fie utilizate pentru: 

- Cheltuielile specifice fiecărui proiect de cercetare finanţat, în conformitate cu 

prevederile impuse de finanţator; 



- Susţinerea financiară a unor poziţii de cercetare create în ştatele de funcţii ale unor 

departamente; 

- Stimularea performanţei ştiinţifice prin acordarea unor prime de performanţă 

personalului propriu care a obţinut rezultate de excelenţă în cercetare sau în creaţia 

artistică;  

- Creşterea vizibilităţii instituţiei prin organizarea unor conferinţe, simpozioane sau 

manifestări care îşi propun să valorifice rezultatele unor cercetări proprii; 

- Susţinerea participării personalului propriu de cercetare la manifestări ştiinţifice; 

- Lansarea unor competiţii interne care să genereze noi structuri de cercetare şi să 

recompenseze rezultatele unor grupuri de cercetare existente. 

(5) În vederea acoperirii unor cheltuieli neeligibile, cât şi pentru recompensarea directă a 

echipelor care au reuşit să atragă fonduri prin programe de cercetare ştiinţifică, o cotă 

parte din sumele ce revin instituţiei sub formă de regie a unui proiect de cercetare se va 

putea utiliza de respectiva echipă de cercetare. Cuantumul cotei ce se poate utiliza se 

aprobă prin decizie a rectorului. 

 

Art. 8. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

(1) Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică din cadrul UCV este organizată şi coordonată 

de următoarele persoane şi structuri: 

- Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic 

- Consiliul cercetării ştiinţifice (CCS) 

- Departamentul de cercetare şi management programe (DCMP) 

(2) Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic este coordonatorul 

întregii activităţi de cercetare din universitate, fiind în acelaşi timp preşedintele CCS. 

 

Art. 9. Structura Consiliului cercetării ştiinţifice (CCS) 

 

(1) Consiliul cercetării ştiinţifice este alcătuit din: 

(a) preşedinte – prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică; 

(b) vicepreşedinte – directorul DCMP; 

(c) membrii - un număr de 11 persoane desemnate de Consiliile facultăţilor din UCV (de 

regulă prodecani cu responsabilităţi legate de cercetare), precum şi 4 persoane desemnate 

de preşedintele CCS din rândul directorilor de institute, staţiuni sau centre de cercetare 

recunoscute care funcţionează efectiv şi au rezultate remarcabile în activitatea recentă. 

(2) Conducerea executivă a CCS este asigurată de preşedinte (prorectorul responsabil cu 

cercetarea ştinţifică). Acesta poate delega atribuţiile sale vicepreşedintelui (directorul 

DCMP) sau altui membru al CCS; 

(3) Activitatea operativă a CCS este asigurată de Biroul CCS format din cinci persoane: 

preşedinte, vicepreşedinte şi trei membri ai CCS. Biroul CCS este ales prin votul tuturor 

membrilor CCS. 

(4) Membrii CCS sunt numiţi de regulă pentru un mandat de patru ani, mandatul putând fi 

reînnoit odată cu alegerea unui nou Senat al UCV. Un membru CCS poate totuşi să fie 

revocat în cazul în care el nu mai deţine funcţia în virtutea căruia a fost numit membru 

sau dacă structura pe care o reprezenta îşi încetează activitatea; 

(5) Hotărârile CCS se iau prin vot deschis sau secret, cu majoritate simplă din voturile 

exprimate de membrii prezenţi, dacă numărul acestora este de cel puţin două treimi din 

numărul total al membrilor consiliului; 

(6) La şedinţele CCS pot fi invitate şi alte personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, fără 

ca acestea să aibă drept de vot. 

. 

 

 



Art. 10. Atribuţiile Consiliului cercetării ştiinţifice (CCS) 

 

Consiliul cercetării ştiinţifice al UCV are următoarele atribuţii: 

(1) Elaborează strategia cercetării ştiinţifice pentru UCV în vederea creşterii vizibilităţii şi a 

gradului de integrare a UCV în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale. 

(2) Identifică direcţiile şi domeniile în care UCV este recunoscută pentru excelenţă în 

cercetarea ştiinţifică şi tehnologică sau în creaţia artistică. 

(3) Avizează materialele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate 

Consiliului de administraţie sau Senatului UCV.  

(4) Avizează înfiinţarea unor noi unităţi de cercetare în cadrul UCV. 

(5) Analizează propunerile facultăţilor din UCV referitoare la acordarea de titluri onorifice, 

diplome şi distincţii pentru realizări ştiinţifice, tehnice şi artistice deosebite. 

(6) Contribuie la implementarea strategiei universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice şi al 

protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale. 

 

Art. 11. Structura Departamentului de Cercetare şi Management Programe (DCMP) 

 

(1)  Managementul activităţii de cercetare ştiinţificã de la Universitatea din Craiova este 

asigurat de Departamentul de Cercetare şi Management Programe.  

(2)  Departamentul este coordonat direct de prorectorul responsabil cu activitatea de 

cercetarea ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic din Universitate. 

(3)  Departamentul de cercetare şi management programe este condus de un director, numit 

prin decizia rectorului Universităţii din Craiova la propunerea prorectorului coordonator. 

(4)  Structura DCMP cuprinde următoarele tipuri de personal: 

- personal angajat pe durată nedeterminată cu atribuţii în organizarea şi realizarea 

activităţilor curente, proprii departamentului; 

- personal angajat pe perioadă determinată sau în regim “plata cu ora” cu atribuţii în 

rezolvarea unor probleme de etapă: întreţinere site, realizare baze de date, întocmire 

de rapoarte de activitate; 

- membrii asociaţi selecţionaţi dintre specialiştii din cadrul UCV sau din alte instituţii  

pentru a oferi consultanţă în întocmirea unor documente de strategie a cercetării, 

pentru evaluarea activităţii personalului şi a unităţilor  de cercetare, precum şi pentru 

organizarea şi evaluarea aplicaţiilor din cadrul unor competiţii interne lansate la 

UCV.    

(5)  DCMP poate propune realizarea unor cheltuieli  din fondurile care revin instituţiei sub 

formă de regie a proiectelor de cercetare. Aceste cheltuieli pot să constea din: 

- acordarea unor prime de performanţă sau a unor stipendii de cercetare;  

- întreţinerea paginii web a departamentului şi editarea unor materiale promoţionale; 

- organizarea unor manifestări ştiinţifice sau de promovare a rezultatelor obţinute în 

cercetare în cadrul instiuţiei.  

(6) Ocuparea posturilor din structura DCMP se face cu aprobarea Consiliului de 

administraţie UCV. 

(7)  Personalul DCMP poate iniţia, conduce sau face parte din echipele proiectelor de 

cercetare ştiinţifică şi poate beneficia de toate drepturile ce îi revin în această calitate. 

Eventualele conflicte de interese vor fi rezolvate în spiritul eticii şi deontologiei 

profesionale. 

 

Art. 12. Atribuţiile Departamentului de Cercetare şi Management Programe (DCMP) 

 

 Departamentul de Cercetare şi Management Programe de la UCV are următoarele atribuţii: 

(1) Coordonează, monitorizează şi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică şi 

tehnologică. 



(2) Asigură asistenţă, consiliere şi sprijin logistic membrilor comunităţii academice în 

vederea întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică. 

(3) Solicită informaţii legate de activitatea de cercetare de la nivelul fiecărui departament din 

Universitate şi le înregistrează într-o bază de date proprie. Baza de date va menţiona 

activităţile ştiinţifice şi de creaţie artistică contractuale şi necontractuale ale unităţilor de 

cercetare, precum şi producţia ştiinţifică a fiecărui cadru didactic din UCV. 

(4) Realizează analize şi rapoarte privind activităţile de cercetare şi propune strategii 

pentru conectarea la standardele de performanţă naţionale şi internaţionale în 

cercetarea ştiinţifică.  

(5) Coordonează activitatea de raportare a datelor referitoare la cercetarea ştiinţifică 

solicitate de MECTS, CNCS, ARACIS şi de alte organisme abilitate în vederea 

procesului de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii.   

(6) Promovează cercetarea ştiinţifică din UCV,  pentru creşterea vizibilităţii naţionale şi 

internaţionale a instituţiei.  

(7) Inventariază şi popularizează la nivelul comunităţii academice baza materială 

destinată cercetării ştiinţifice existentă în universitate, asigurând astfel o mai eficientă 

utilizare a acesteia de întreaga comunitate academică, inclusiv în sistem de bază cu 

utilizatori multipli. 

(8) Asigură interfaţa între unităţile de cercetare din UCV şi agenţiile sau organizaţiile 

naţionale şi internaţionale implicate în susţinerea, promovarea şi finanţarea cercetării 

ştinţifice. 

(9) Urmăreşte împreună cu Compartimentul Financiar-Contabil administrarea financiară 

curentă a contractelor de cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanţă şi expertiză. 

(10) În limita bugetului aprobat de Consiliul de administraţie, propune acordarea unor 

stimulente pentru performanţa ştiinţifică şi iniţiază competiţii interne de granturi. 

(11) Organizează evaluarea internă a activităţii de cercetare pe baza unor criterii şi 

punctaje avizate de Senatul UCV. 

(12) Sprijină procesul de acreditare a centrelor de cercetare din UCV prin CNCS sau prin 

alte agenţii şi organisme naţionale şi internaţionale. 

(13) Stimulează şi popularizează relaţiile de cooperare ştiinţifică internaţională încheiate 

la nivel instituţional, precum şi activităţile organizate de echipele de cercetare în 

acest domeniu.   

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii din Craiova în data de 13.06.2012. 

 


