
1 

 

ANEXA 2 la 

Regulamentul privind organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

 

R E G U L A M E N T 

de funcţionare a Departamentului de Cercetare Stiintifica si Management Programe  

 

  

Art. 1. Preambul 

(1) În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, cercetarea ştiinţifică de la Universitatea din Craiova se desfăşoară în cadrul unor 

unităţi de cercetare constituite la nivelul instituţiei, în conformitate cu strategia aprobată de 

Senatul UCV. 

(2) Structura executivă care asigură managementul întregii activităţi de cercetare ştiinţifică din 

cadrul instituţiei este Departamentul de Cercetare şi Management Programe  (DCMP), 

subordonat prorectorului cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic. 

(3) DCMP este condus de un director, numit prin decizia rectorului Universităţii din Craiova, la 

propunerea prorectorului cu cercetarea ştiinţifică. 

 

 Art. 2. Componenţa DCMP 

 

DCMP poate să cuprindă în structura sa 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; 

- personal de cercetare format din cercetători, cercetători asociaţi şi cercetători asociaţi 

onorifici, selecţionaţi dintre specialiştii din cadrul UCV sau din alte instituţii; 

-  alţi membri asociaţi cu rolul de a oferi suport şi consultanţă pentru 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. 

 

Art. 3. Atribuţiile DCMP 

 

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

(1) Informeaza comunitatea academica asupra oportunitatilor de participare la diferite programe de 

cercetare si evenimente stiintifice organizate la nivel national si international. 

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

tehnologică. 

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

întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică. 

(4) 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. 

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

conectarea la standardele de performanţă naţionale şi internaţionale în cercetarea ştiinţifică. 

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

de MENCS, CNCS, ARACIS şi de alte organisme abilitate în vederea procesului de clasificare 

a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii. 

(7) Poate propune realizarea unor cheltuieli din fondul de cercetare al instituţiei, în conformitate cu 

regulamentul de utilizare a acestui fond. 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; 
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- organizarea unor manifestări ştiinţifice sau de promovare a rezultatelor obţinute în 

cercetare în cadrul instiuţiei. 

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

 internaţionale a instituţiei. 

(9) 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. 

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

naţionale şi internaţionale implicate în susţinerea, promovarea şi finanţarea cercetării ştinţifice. 

(11) Urmăreşte împreună cu Compartimentul Financiar-Contabil administrarea financiară curentă a 

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

(12) În limita bugetului aprobat de Consiliul de Administraţie, propune acordarea unor 

stimulente pentru performanţa ştiinţifică şi iniţiază competiţii interne de granturi. 

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

avizate de Senatul UCV. 

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

agenţii şi organisme naţionale şi internaţionale. 

(15) Stimulează şi popularizează relaţiile de cooperare ştiinţifică internaţională încheiate la nivel 

instituţional, precum şi activităţile organizate de echipele de cercetare în acest domeniu. 

(16) 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. 4. Proceduri de lucru pentru DCMP: 

 

Principalele proceduri de lucru pentru activitatea DCMP sunt următoarele: 

(1) DCMP are un ştat de funcţii propriu. Ocuparea   posturilor   din   structura   acestuia   se   face 

cu aprobarea Consiliului de administraţie sau a Senatului UCV, în conformitate cu prevederile 

legale. 

(2) Personalul DCMP, angajat permanent sau pe perioadă determinată, îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile din fişă postului pe care îl ocupă. Aceste fişe sunt elaborate de 

prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi sunt aprobate de Consiliul de 

administraţie al UCV. 

(3) DCMP poate organiza comisii de specialitate care să sprijine departamentul în managementul 

activităţii de cercetare ştiinţifică şi să acorde consultanţă cercetătorilor din instituţie. 

(4) În întocmirea şi actualizarea datelor referitoare la activitatea de cercetare, inclusiv la managementul 

contractelor DCMP va solicita informaţii de la fiecare facultate sau unitate de cercetare care 

funcţionează în cadrul Universităţii. De regulă, solicitările se vor transmite către prodecanii 

responsabili cu activitatea de cercetare, iar informaţiile se vor solicita atât în format electronic cât şi sub 

formă listată, cu semnătura decanului şi/sau a coordonatorilor de proiecte. 

(5) În gestionarea activităţii de cercetare pe bază de contract, DCMP va proceda la:  

- înregistrarea tuturor aplicaţiilor depuse în competiţiile naţionale sau internaţionale de 

membri comunităţii academice;  

- sprijinirea directorilor de proiect pentru derularea contractelor aprobate: depunerea 

rapoartelor de cercetare şi a materialelor aferente solicitate de finanţator, asigurarea tuturor 

datelor şi informaţiilor financiare necesare. 

 

Prezentul Regulament reprezinta anexa 2 a regulamentului privind activitatea de ceretare stiintifica la 

UCV, aprobat în ședința Senatului Universităţii din Craiova din  data de 29.09.2016.  

 


