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S T A T U T 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PENTRU 

ICS-UCV - INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICĂ  AL  
UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

 
 

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) Pentru transpunerea în practică a acestei misiuni şi pentru a asigura un cadru unitar de 
organizare şi coordonare a întregii activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, se 
înfiinţează Institutul de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii din Craiova – ICS-UCV.  

(3) Din punct de vedere organizatoric, funcţional şi financiar, ICS-UCV este organizat ca 
structură distinctă şi autonomă, subordonată Consiliului de Administraţie şi Senatului 
universitar, în conformitate cu Reglulamentul de organizare şi coordonare a activităţii de 
cercetare din UCV, fără personalitate juridică. 

(4) Întreaga activitate a ICS-UCV are la bază principiul autonomiei universitare, conţinutul 
autonomiei ştiinţifice, drepturile şi îndatoririle ce decurg în baza acestui principiu, fiind 
cele definite în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, Codul de etică şi deontologie universitară (Legea 
206/2004), precum şi în Carta Universităţii din Craiova. 

 
Art. 2. Structura ICS-UCV. Unităţi de cercetare 
 

(1) În cadrul ICS-UCV funcţionează unităţi de cercetare distincte. Acestea cuprind grupurile, 
centrele şi structurile UCV care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică 
interdisciplinară, inovarea şi transferul tehnologic.  
Se pot asimila cu centrele de cercetare şi se pot include în ICS – UCV următoarele 
structuri:  

- şcolile doctorale din diferitele ramuri de ştiinţă; 
- centrele de inovare şi transfer tehnologic; 
- centrele de expertizare şi consultanţă; 
- 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. 

(2) Sunt asimilate ca unităţi de cercetare ştiinţifică incluse în structura ICS-UCV 
infrastructurile de cercetare din cadrul Universităţii din Craiova, precum INCESA, GRID 
Oltenia şi staţiunile experimentale şi didactice.  

(3) Structura organizatorică a Institutului este supusă aprobării Senatului UCV, la propunerea 
rectorului.  

(4) Unităţile de cercetare au obligaţia de a elabora un regulament propriu de funcţionare în 
care să se menţioneze obiectivele propuse, misiunea asumată, modul de organizare, gradul 
de autonomie şi nivelurile de luare a deciziilor. Regulamentul va fi propus de conducerea 
ICS_UCV spre avizare Consiliului de administrație şi supus aprobării Senatului UCV. 

(5) La solicitarea conducerii ICS-UCV unităţile de cercetare au obligaţia de a raporta 
rezultatele activităţilor de cercetare şi de a se supune proceselor de evaluare periodică. 
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(6) Unităţile de cercetare pot să funcţioneze cu finanţare din bugetul universității sau prin 
autofinanțare. 

(7) Înfiinţarea unităţilor de cercetare autonome se aprobă de către senatul universitar, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

 
Art. 3. Personalul de cercetare 
 

(1) La activităţile efective de cercetare desfăşurate în cadrul ICS-UCV 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 (cercetători), inclusiv studenţi de la toate ciclurile de învăţământ. Încadrarea 
acestui tip de personal se va realiza cu contract de muncă pe perioadă determinată sau 
nedeterminată, pe posturi distincte, cuprinse fie în ştatele de funcţiuni de la nivelul 
facultăţilor, fie în ştate centralizate la nivelul ICS-UCV, în funcţie de hotărârea Consiliului 
de Administraţie al UCV.  

(4) Posturile de cercetare vor putea să fie ocupate inclusiv de personalul propriu sau asociat, în 
sistemul de cumul de funcţii sau de plata cu ora, în condiţiile în care personalul respectiv 
reuşeşte să atragă fonduri specifice pentru acoperirea financiară a poziţiilor de cercetare.  

(5) Vor putea ocupa poziţii din ştatele de funcţiuni pentru personalul de cercetare şi vor primi 
statut de cercetători asociațî onorofici ai Universităţii din Craiova, personalităţi din 
diferite domenii propuse de Consiliile facultăţilor de la UCV. Aceştia vor beneficia de 
toate drepturile de care se bucură personalul propriu de cercetare, inclusiv de retribuirea 
activităţii, în limita fondurilor atrase sau aflate la dispoziţia unităţilor de cercetare la care 
au fost afiliaţi.    

(6) 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. 4. Conducerea şi coordonarea activităţii ICS-UCV 
 

(1) Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică din cadrul ICS-UCV este organizată şi 
coordonată de un Consiliu Director (CD). Acesta este format din 5 membri, după cum 
urmează:  

(a) prorectorul pentru cercetare ştiinţifică și relații cu mediul economic; 
(b) prorectorul pentru informatizare şi administrarea fondurilor europene; 
(c) prorectorul pentru patrimoniul agricol; 
(d) directorul general INCESA; 
(e) directorul CSUD. 

(2) Coordonarea activității de cercetare din cadrul ICS – UCV este asigurată de un director 
general (DG) numit de rector din rândul membrilor CD.  

(3) Membri CD şi directorul general (DG) sunt numiţi pentru un mandat de patru ani, 
mandatul putând fi reînnoit odată cu alegerea unui nou Senat al UCV. Un membru al CD 
al ICS-UCV poate 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 reprezintă îşi încetează activitatea. 

(4) Componenţa pe funcţii şi nominală a CD al ICS-UCV poate să fie modificată cu avizul 
Senatului UCV, la propunerea rectorului. 

(5) Hotărârile CD 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 gedinfele CD pot fi invitate gi alte personalitdli qtiinlifice din {ar5 gi strdindtate, fard ca

acestea sd aibd drept de vot.
(7) Elaborarea strategiei de dezvoltare a ICS-UCV, precum Si analiza rezultatelor oblinute in

activitatea de cercetare se realizeazd in cadrul Consiliului Cercetdrii $tiinlifice (CCS).

Aceastd structurd este alcdtuita din membrii CD al ICS-UCV, prodecanii cu cercetarea

qtiintif,rca de la toate facultafile UCV, directorii qcolilor doctorale, precum qi din alfi

specialiqti.
(8) Atat CD cdt qi CCS iqi elaboreazd regulamente proprii de funclionare care vor fi avizate de

Consiliul de administrafie al UCV gi aprobate de Senatul Universitar.

Art. 5. Patrimoniul Sitinanlarea activitdlii ICS-UCV

(1) Patrimoniul destinat cercetdrii qtiinlifice este constituit din totalitatea bunurilor mobile qi

imobile detinute de Universitatea din Craiova qi puse la dispozilia personalului de

cercetare afiliat ICS-UCV.
(2) Managerii unitdlilor de cercetare ICS-UCV au responsabilitatea utilizarii spaliilor qi'

dotdrilor repartizate spre folosin!f, acestor unitifl, precum gi a acoperirii costurilor legate de

acestea.
(3) Resursele financiare pentru activitatea de cercetare qtiinlificd din cadrul ICS-UCV pot sd

provind din:
- granturi de cercetare nafionale gi intemationale, cdqtigate prin competilie;
- participarea la programe de cercetare finantate din fonduri europene;

- parteneriate in proiecte gtiin[ifice sau in activitdli de proiectare gi expertizd ct institulii
din fard qi din strdin[tate;

- programe de cercetare fundamentald qi aplicativi incheiate cu institulii publice gi cu alli
operatori economici, din lard gi din strdin[tate;

- venituri oblinute din transfer tehnologic;
- venituri oblinute din sponsorizdri, donafii, din prestarea unor servicii de expertizd 9i

consultanld sau din activitatea de microproduclie;
- fonduri suplimentare alocate de Consiliul de administratie al UniversitAfli din Craiova,

din alte venituri extrabugetare ale institutiei, cu scopul de a incuraja activitatea de

cercetare gtiinlificd qi crealie artisticd, de a cregte vizibilitatea nalionald gi internalionald
a instituliei.

(4) Fondurile care fac parte
legislalia in vigoare, cu
deciziile CD al ICS-UCV.

din bugetul ICS-UCV pot sd fie utilizate in conformitate cu

regulamentele unit[1ilor de cercetare afiliate institutului gi cu,

RECTOR,

Prof.univ.dr. Cezar I

Prezentul Regulament a fost avizat in ;tilinya ionsitiului'il[Tdministralie
22 aprilie 2016;i aprobat tn Eedinla Senatului Universitdlii din Craiovo la data
2016.

PRE$EDINTE SENAT,

din data de

de 26 mai

Prof.univ.dr. ing. G


