
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
Prorectorat Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic 
 

 
 

PROCEDURĂ 
privind acordarea statutului de cercetător asociat 

 
1) În conformitate cu Art.2 din Regulamentul privind activitatea de cercetare științifică la UCV 
(https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/Regul
ament_cercetare_stiintifica_UCv.pdf), personalul de cercetare al Universității din Craiova constă din 
cadre didactice, cercetători, personal auxiliar şi studenţi proprii, dar şi din alţi specialişti din ţară sau 
din străinătate care primesc statutul de cercetători asociați. 

2) Pot să fie desemnați cercetători asociați ai Universității din Craiova persoane care nu sunt titulari 
ai instituției și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 

- au o activitate științifică remarcabilă, recunoscută la nivel național sau internațional; 
- sprijină inițierea, dezvoltarea și finanțarea unor activități CDI, prin atragerea de proiecte, prin 
crearea unor laboratoare sau a unor infrastructuri de cercetare; 
- aduc un plus de vizibilitate instituțională, prin implicarea Universității din Craiova în colaborări 
sau în activități științifice de mare prestigiu. 

3) Acordarea statutului de cercetător asociat se face prin parcurgerea următorilor pași: 
3.1. Propunerea de asociere, făcută de departamente sau de centre de cercetare din cadrul INCESA 
și validată cu vot majoritar în cadrul consiliilor facultăților, respectiv al Consiliul științific INCESA. 
3.2.  Avizarea propunerilor de către Consiliului Cercetării Științifice al UCV (CCS). Facultățile vor 
înainta spre CCS un dosar care va cuprinde: (i) CV-ul persoanei propuse, (ii) acordul scris al acesteia 
de a primi statutul de cercetător asociat al UCV, (iii) adresa de înaintare a dosarului, semnată de 
decan/director INCESA, din care să rezulte structura (departament/centru de cercetare) la care se 
propune asocierea, data discutării propunerii în Consiliul facultății/ Consiliul INCESA și situația 
voturilor exprimate, precum și motivarea propunerii. 
3.3 Aprobarea de către Senatul UCV și emiterea unei decizii a rectorului care să precizeze structura 
la care se realizează asocierea și perioada pentru care se acordă statutul de cercetător asociat.  

4) Statutul de cercetător asociat este onorific, fără obligații contractuale cu Universitatea din 
Craiova. În cazuri speciale, cercetătorii asociați pot să fie cuprinși în echipele unor proiecte de 
cercetare sau în alte activități CDI, cu remunerare conform legislației în vigoare. 
5) Afilierea ca și cercetător asociat se realizează pentru o perioadă determinată, de maxim doi ani 
calendaristici: anul în care se aprobă asocierea și anul calendaristic următor. Afilierea se poate 
prelungi, la solicitarea expresă a structurii care a propus acordarea acestui statut, dacă în perioada de 
afiliere  cercetătorul asociat a îndeplinit una dintre următoarele cerințe: 

- a publicat minim o lucrare științifică cu menționarea afilierii la UCV, în reviste indexate, luate în 
considerare la evaluarea și finanțarea instituțională; 
- a contribuit la obținerea sau la derularea în cadrul instituției a unui contract de cercetare; 
- a atras finanțarea sau a contribuit la realizarea și exploatarea unei infrastructuri CDI;  
- a implicat universitatea într-o colaborare de prestigiu sau a organizat o activitate științifică de 
impact, cu efect în creșterea vizibilității instituției. 

6) Statutul de cercetător asociat se poate retrage la propunerea structurii care l-a acordat sau a 
Consiliului Cercetării Științifice, cu aprobarea Senatului UCV, dacă se constată că persoana respectivă 
a încălcat normele de etică și deontologie profesională, a generat prejudicii de imagine sau de orice 
altă natură instituției. 
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