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NORME 

referitoare la constituirea şi utilizarea  
fondului pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică  

 
În conformitate cu Decizia nr. 167C/17.06.2013 a rectorului Universităţii din Craiova, precum şi a 
prevederilor din Regulamentul pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică, se 
instituie fondul pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică (fondul SACS). Acest fond este 
coordonat de Prorectoratul Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii cu Mediul Economic, prin intermediul 
Departamentului pentru Cercetare şi Management Programe (DCMP), avându-se în vedere următoarele 
norme specifice: 
 
Art. 1. Obiective 
Fondul SACS al Universităţii din Craiova are menirea de a stimula creşterea performanţelor ştiinţifice şi a 
vizibilităţii instituţiei, de a sprijini organizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, atât la 
nivelul facultăţilor şi structurilor de cercetare cât şi la nivel instituţional.  
 
Art. 2. Surse de venituri 
(2.1) Fondul SACS se constituie anual, din următoarele surse de venituri: 

- sume repartizate de Consiliul de Administraţie din contribuţia facultăţilor la fondul centralizat; 
- o cotă parte din regia încasată de instituţie pentru granturile din anul anterior şi din anul în curs; 
- fonduri atrase prin sponsorizări pentru activităţi de cercetare-inovare. 

(2.2) Primele două surse de venituri menţionate anterior se alocă prin decizie a Consiliului de 
Administraţie.  
(2.3) Din regia aferentă granturilor din anul în curs se vor sprijini exclusiv echipele de cercetare care 
derulează programele respective, în limita cotelor aprobate de Consiliul de Administraţie. Sumele din 
această categorie nesolicitate de directorii de grant pe parcursul anului se vor reporta şi vor intra în 
structura generală a fondului SACS din anul calendaristic următor.  
(2.4) Fondurile atrase prin sponsorizări vor fi puse integral la dispoziţia facultăţii/departamentului 
independent care le-a obţinut pentru a fi utilizate conform prevederilor impuse de sponsor. 
 
Art. 3. Distribuirea fondului SACS 
După constatarea resurselor disponibile pentru constituirea fondul SACS,  prorectorul cu cercetarea va 
propune Consiliului cercetării ştiinţifice al universităţii o modalitate de împărţire a  fondului în 
următoarele componente: 
 - fond de cercetare descentralizat, repartizat către facultăţi şi către cele două departamente 
independente pentru susţinerea iniţiativelor acestora legate de stimularea cercetării; 



 - fond de cercetare centralizat administrat direct de prorectorul responsabil cu Cercetarea 
ştiinţifică. 
 
Art. 4. Fondul de cercetare descentralizat  
(4.1) Fondul de cercetare descentralizat se va utiliza de facultăţi/ departamente independente pentru: 

(i) premierea rezultatelor obţinute de cadrele didactice şi cercetătorii proprii pe parcursul anului 
calendaristic anterior; 
(ii) acordarea de suport financiar pentru participarea la manifestări ştiinţifice de mare impact; 
(iii) alte activităţi specifice, precum: organizarea de manifestări ştiinţifice, achiziţia de cărţi sau reviste, 
editarea unor publicaţii ştiintifice, plata unor taxe de afiliere la organisme internaţionale, etc. 

(4.2) După ce li se va comunica fondul de cercetare alocat, facultăţile/ departamentele independente vor 
transmite către DCMP o adresă semnată de decani/ directorii departamentelor independente în care vor 
menţiona: 
- repartizarea orientativă a fondului primit pe cele trei categorii de activităţi (i), (ii), (iii) menţionate în 
paragraful anterior. Pe parcursul anului calendaristic, în limita fondului alocat se vor putea propune 
corecţii ale repartizării iniţiale. 
- criteriile concrete, cuantificate sub forma unor punctaje, care se vor lua în calcul pentru premierea 
rezultatelor cercetării. Se recomandă să se considere indicatori utilizaţi în procesul de evaluare a 
domeniilor de studii; 
- lista provizorie a manifestărilor ştiinţifice şi a celorlalte activităţi pe care le vor susţine financiar. 
(4.3) Premierea rezultatelor obţinute într-un an calendaristic în domeniul cercetării şi inovării se va realiza 
la începutul anului calendaristic următor, după centralizarea şi validarea acestora la nivelul DCMP. 
Premierea se va realiza în funcţie de criteriile stabilite şi în limita fondului alocat de fiecare facultate/ 
departament independent. Decanii/ directorii departamentelor independente vor transmite la DCMP un 
tabel cu persoanele şi/sau lucrările propuse pentru premiere, precum şi cu  sumele pe care le alocă 
pentru fiecare. Situaţiile transmise vor fi avizate de prorectorul cu cercetarea şi vor fi transmise către 
Direcţia Generală Administrativ-Economică pentru plată. 
(4.4) Sprijinul financiar pentru participarea la manifestări ştiinţifice va consta din acoperirea totală sau 
parţială a costurilor legate de transport, diurnă, cazare şi/sau taxă de conferinţă. Pot beneficia de un 
astfel de sprijin cadre didactice, cercetători sau alţi angajaţi care vor trebui să  prezinte, odată cu 
documentele legate de manifestarea respectivă, o cerere pe care decanul facultăţii sau directorul 
departamentului independent de care aparţin să menţioneze suma alocată. Cererea va fi avizată de 
prorectorul cu cercetarea ştiinţifică după verificarea disponibilităţilor financiare ale facultăţii/ 
departamentului independent. 
(4.5) Solicitarea unor sume pentru activităţi prevăzute la punctul (iii) de la paragraful (4.1) se va putea 
face printrun referat adresat prorectorului cu cercetarea care va menţiona activitatea, suma totală şi tipul 
de cheltuieli solicitate. Referatul va fi semnat de decan sau avizat de acesta. 
Art. 5. Fondul de cercetare centralizat 
(5.1) Fondul de cercetare centralizat reprezintă o cota parte din SACS administrată direct de prorectorul 
cu cercetarea ştiinţifică. Acest fond va fi utilizat pentru: 
(i)  sprijinirea echipelor de cercetare care derulează proiecte şi au contribuit la fondul centralizat cu 
anumite sume din granturile câştigate; 
(ii)  cofinanţarea unor noi programe de cercetare, etc. 
(iii) lansarea unor competiţii interne de granturi. 
(5.2) Cheltuielile de tip (i) din paragraful (5.1) se referă la cheltuieli, în limita aprobată prin decizia 
Consiliului de Administraţie,  pe care directorul unei echipe de cercetare le poate solicita din cotele de 
regie ale proiectelor sale aferente anului în curs şi anului anterior. Solicitarea se va face prin referat 
adresat prorectorului cu cercetarea, sumele nesolicitate în termenul menţionat anterior urmând să fie 



reportate către fondul de cercetare centralizat. La finalul fiecărui an calendaristic se va realiza o evidenţă 
clară a cheltuielilor de acest tip realizate la nivelul fiecărui proiect de cercetare.  
(5.3) Decizia privind cofinanţarea unor programe noi din fondul de cercetare centralizat se va lua cu avizul 
Consiliului cercetării ştiinţifice şi va viza programe de interes general (achiziţia unor baze de date, etc.). 
(5.4) O direcţie prioritară în care se vor investi sumele din fondul de cercetare centralizat va consta în 
lansarea unor competiţii interne de granturi. Aceste competiţii vor viza cu precădere tinerii cercetători 
care vor primi granturi pentru cercetare ce vor putea să fie utilizate inclusiv sub formă de venituri salariale 
suplimentare. Condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare vor fi stabilitate de către fiecare 
facultate/departament independent şi vor fi anunţate prin apelurile lansate pe o bază anuală, de regula 
pe parcursul lunii septembrie.  
 
Art. 6. Administrarea fondului SACS 
Administrarea fondului SACS se va realiza de către Direcţia Generală Administrativ-Economică şi DCMP. 
Acestea vor ţine o evidenţă la zi a sumelor disponibile şi a cheltuielilor din fondul SACS pentru fiecare 
proiect de cercetare, facultate sau departament independent. Toate cheltuielile din acest fond se vor 
realiza cu aprobarea prorectorului cu cercetarea şi numai în condiţia existentei efective a  sumelor 
solicitate în contul instituţiei. 
  
 



ANEXĂ 
la Normele referitoare la constituirea şi utilizarea  

fondului pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică  
 

 

LISTA  
REZULTATELOR ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA CARE SE CONSIDERA DE MARE 

IMPACT SI A PUNCTAJELOR AFERENTE 

 (CONFORM ARTICOL NR.4 (4.1.) 

 

Articol în Nature, Science    10 puncte/ nr.autori 

Articol în ISI/ ISI A&H rosu, ERIH 1   2 puncte / nr.autori 

Articol în ISI/ ISI A&H galben, ERIH 2   1 punct / nr.autori 

Articol în ISI/ ISI A&H alb, ERIH Plus   0,5 puncte / nr.autori 

Articol în ISI Proceedings, IEEE Proceedings  0,25 puncte / nr.autori 

Brevete OSIM      1 punct / nr.autori  

Brevete europene/ internaționale   2 puncte / nr.autori 

Brevete triadice     10 puncte / nr.autori 

Proiecte artistice și nominalizări: 

- la nivel național și internațional:   1 puncte / n (n=nr.participanți)** 

- la nivel internațional de vârf:   5 puncte /n (n=nr.participanți)** 

Premii artistice: 

- la nivel național și internațional:   2 puncte / n (n=nr.participanți)** 

- la nivel internațional de vârf:   10 puncte /n  (n=nr.participanți)** 

**Se consideră :  n=1 pentru nr.part.=1, n=2 pentru 2≤ nr.part.≤4, n=5 pentru nr.part.≥5 

Premii sportive : 

- locul I la campionate de nivel național / universitar :  0,25 puncte / premiu  
- locurile I, II, respectiv III, la competiții de nivel european : 1,2; 0,8; respectiv      

0,4 puncte /premiu  
- locurile I, II, III, IV, V, VI, la competiții de nivel mondial*** : 10; 8; 6; 4; 2; 

respect. 1 punct /premiu 
***Jocuri mondiale, Special Olympic, Jocuri paralimpice, Jocuri Olimpice (se 
includ și competițiile oficiale asimilate campionatelor).  

Bonificații: record național – 1 punct, record european – 2 puncte, record 
mondial/olimpic  -  3 puncte.  

 

Anexa aprobata in Consiliul Cercetarii Stiintifice din 16.11.2017 




