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LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/2011
ART. 285
(5) În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durată 
determinată, invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice 
universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din 
străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiştilor 
fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, senatul universitar aprobă, prin evaluare, 
gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale.
(7) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare şi 
microproducţie sau în alte unităţi pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, 
personal de cercetare științifică onorific, inclusiv studenţi din toate cele 3 cicluri, precum şi 
alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face conform legii.

LEGE nr. 319 / 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
ART. 14  Numarul de posturi pe functii si grade profesionale se propune de catre consiliul
stiintific si se aproba de catre consiliul de administratie al institutiei, in concordanta cu
necesitatile si resursele financiare ale acesteia.



PREVEDERI ACTUALE

CARTA UNIVERSITĂŢII CRAIOVA
ART.110. Posturi de cercetare
(1) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare şi
microproducţie sau în alte unităţi ale Universităţii pot funcţiona pe posturi distincte şi
personal de cercetare, personal de cercetare științific onorific, inclusiv studenţi din toate
cele 3 cicluri de studii universitare, potrivit legii.

R E G U L A M E N T 
pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică
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.



Propuneri de completare a
R E G U L A M E N T ULUI

pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică

ART. 2. Personalul de cercetare
(1) ….
(2) …
(3) …
(4) Departamentele, şcolile doctorale, centrele de cercetare şi microproducţie din facultăți , din

stațiunile didactice, sau din INCESA pot propune acordarea statutului de cercetător știițific onorific
unor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, precum și unor
personalități fără grad didactic universitar recunoscut în ţară dar care pot sprijini inițierea,
dezvoltarea sau finanțarea unor activități de tip CDI.

(5) Propunerile pentru acordarea statutului cercetător știițific onorific sunt transmise pentru avizare
Consiliului Cercetării Științifice și sunt aprobate de Consiliul de Administrație al UCV. Statutul se
acordă pentru o perioadă de doi ani și se poate prelungi, după evaluarea activității, pentru perioade
similare.

(6) Prelungirea statutului de cercetător științific onorific se va acorda la solicitarea expresă a structurii
care a propus acordarea acestui statut, dacă în ultimiil doi ani cercetătorul științific onorific a
îndeplinit minim una dintre următoarele cerințe:

- a publicat minim o lucrare științifică cu menționarea afilierii la UCV, în reviste indexate, luate în
considerare la evaluarea instituțională;
- a obținut un contract de cercetare derulat în cadrul instituției, cu o valoare minimă de 10.000 lei;
- a atras finanțare pentru organizarea unei activităţi științifice de impact, cu efect în creșterea
vizibilității

instituției.
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