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Capitolul I
Principii generale. Principii de organizare şi funcţionare
a activităţii de cercetare

Art. 1. Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii
Universităţii, este criteriul fundamental de evaluare a calificării şi performanţelor academice,
constituind obligaţia de bază a fiecărui cadru didactic. În conformitate cu Legea nr.1/2011,
misiunea învăţământului superior este de a genera si de a transfera cunoaştere către
societate prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creaţie
individuala si colectivă.
Art. 2. Obiectivul fundamental în domeniul cercetării îl constituie promovarea
cercetării ştiinţifice universitare la standarde internaţionale prin integrarea în programele
europene şi internaţionale de cercetare, accesul la publicaţiile internaţionale şi obţinerea
unor venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea Universităţii.
Art. 3. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” urmăreşte şi sprijină formarea şi
dezvoltarea resursei umane din cercetare. Aceasta se realizează în primul rând prin
implicarea în activitatea de cercetare , alături de cadrele didactice, a celor mai buni
studenţi din ciclul de licenţă, a masteranzilor şi a doctoranzilor.
Art. 4. În scopul organizării unitare a activităţii de cercetare, a conducerii acestei
activităţi şi a valorificării rezultatelor, în Universitate funcţionează centre de cercetare înfiinţate
în cadrul departamentelor. Fiecare centru este condus de un director de centru, reuneşte
specialişti din cadrul uneia sau mai multor facultăţi, după caz, iar coordonarea generală este
asigurată de prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică. Centrele de

cercetare ştiinţifică se constituie şi funcţionează sub coordonarea departamentelor, dar pot fi
amplasate teritorial în oricare din cele trei centre ale Universităţii Centrele se pot înfiinţa la
iniţiativa unor cadre didactice şi cercetători cu vastă experienţă ştiinţifică şi sunt avizate de
Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul universitar.
În universitate se pot înfiinţa, potrivit Legii Educaţiei Naţionale, pe perioada
determinată şi pe proiecte, unităţi de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri
şi cheltuieli, care au autonomie şi statute proprii, aprobate de Senatul universitar.
Toate centrele de cercetare constituite sunt organizate astfel încât Universitatea
să îşi realizeze misiunea, să asigure criteriile şi standardele de calitate, să gestioneze în
mod eficient activităţile de învăţământ, cercetare, producţie sau transfer cognitiv şi
tehnologic şi să asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunităţii universitare.
Art. 5. Centrele de cercetare au ca obiect principal de activitate efectuarea
de cercetări fundamentale şi aplicative, cercetări tehnologice avansate, dar pot presta şi
activităţi de consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice. Centrul de cercetare este
condus de un Consiliu Ştiinţific format din director şi alţi 2-4 membri, dintre care unul
este secretar ştiinţific. Consiliul ştiinţific îşi elaborează propriul regulament de
funcţionare.
Art. 6. Fiecare centru este subordonat departamentului din care face parte şi prin
acesta, Senatului Universităţii „Constantin Brâncoveanu” căruia îi înaintează rapoartele de
activitate, vizate, în prealabil, de prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare
ştiinţifică. Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi
teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale departamentelor,
facultăţilor şi centrelor de cercetare în care va fi inclusă şi tematica programelor de cercetare
ştiinţifică doctorală.
Art. 7. În cadrul centrelor, activitatea de cercetare se desfăşoară în colective care
funcţionează în aceeaşi facultate sau departament, dar pot activa şi cadre didactice de
la alte facultăţi sau centre, dacă specificul cercetării reclamă acest lucru.
Un accent deosebit se pune pe cercetarea interdisciplinară efectuată în comun
de colective sau centre de cercetare din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” sau în
colaborare cu universităţi, institute de cercetare, autorităţi publice, ONG-uri şi mediile de
afaceri din ţară şi străinătate. În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau
teme, constituit sau în curs de constituire, impune o organizare specifică, atunci
cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi prin grupe sau colective de cercetare distincte
create la nivelul departamentelor sau facultăţilor, cu aprobarea Senatului universitar.

Art. 8. În centrele de cercetare pot funcţiona, pe posturi distincte, şi personal
de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi, precum şi
alte categorii de personal, potrivit legii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de
cercetare se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care facultatea sau
departamentul a asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă.
Art. 9. Activitatea de cercetare din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” este
finanţată din fonduri proprii ale Universităţii, din fonduri provenite din programe şi/sau
cooperări internaţionale, din contracte directe de cercetare şi consultanţă încheiate cu
diferiţi beneficiari sau din alte surse.
Universitatea Constantin Brâncoveanu susţine, cu aprobarea Senatului Universitar
şi în limita veniturilor din activitatea de cercetare ştiinţifică, sau, în caz excepţional din
fondurile realizate din alte activităţi, finanţarea unor teme de cercetare prioritare pentru
dezvoltarea instituţiei, precum şi apariţia unor reviste de specialitate în scopul diseminării
rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Cercetarea ştiinţifică din Universitatea Constantin Brâncoveanu beneficiază
gratuit de serviciile întregii reţele de informare şi de documentare a bibliotecilor din
universitate.
Art. 10. Directorii centrelor de cercetare participă la elaborarea Strategiei de
Cercetare a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi a planurilor anuale de cercetare
împreună cu decanii, prodecanii şi cadrele didactice care activează în fiecare centru.
Orientarea activităţii de cercetare din Universitate se face în acord cu programele
naţionale şi internaţionale de cercetare, cu necesităţile economiei şi cu tendinţele de
dezvoltare a cercetărilor pe plan mondial.
Art. 11. Directorii centrelor de cercetare au următoarele atribuţii:
 facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare ştiinţifică oferite de
organisme internaţionale, M.E.N.C.S.,U.E.F.I.S.C.D.I. agenţi economici etc.;
 sprijină cadrele didactice pentru elaborarea documentaţiilor de participare la
competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare
ştiinţifică de la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi
economici din ţară şi străinătate;
 identifică şi colectează fonduri extrabugetare pentru cercetarea ştiinţifică;

 asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi
internaţionale, precum şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică nefinanţate,
dezvoltând competenţele în domeniul managementului proiectelor;
 coordonează şi îndrumă activitatea executivă a centrelor de cercetare,
organizează şi iau măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele în curs
de derulare;
 susţin procesul de transfer al rezultatelor cercetării.
Art. 12. Consiliul facultăţilor colaborează cu conducerea departamentelor şi a
centrelor pentru implicarea în activitatea de cercetare a cât mai multor cadre didactice,
pe baza contractelor de cercetare existente, precum şi a unor programe interne de
cercetare.
Art. 13. Fiecare membru al comunităţii academice poate propune teme de
cercetare în domeniul propriu de competenţă. Directorul de contract propune
departamentului din care face parte tema de cercetare, bugetul acesteia, precum şi
echipa de cercetători. În cazul în care universitatea trebuie să asigure finanţarea
integrală sau parţială a temei de cercetare, propunerea se analizează de conducerea
departamentului, care face propuneri pe care le înaintează Senatului universitar, cu
avizul prorectorului de resort şi a centrului de cercetare în care se va derula proiectul.
Art. 14. Universitatea se angajează să promoveze, să susţină, să dezvolte şi să
stimuleze logistic şi financiar activitatea de cercetare, scop în care: gestionează corect şi
eficient fondurile obţinute din participarea personalului didactic şi a cercetătorilor la toate
programele de cercetare naţionale şi internaţionale. Încheie acorduri şi parteneriate cu
mediul economic şi social, atât pentru derularea unor proiecte de cercetare cât şi pentru
verificarea în fază pilot a unor soluţii reieşite în urma unor studii, cercetări sau
documentări.
Art. 15. (1). Veniturile proprii realizate din contracte de cercetare ştiinţifică se
evidenţiază în cont distinct la bancă, dacă finanţatorul programului sau temei solicită
acest lucru, sau se evidenţiază distinct în contabilitatea universităţii.
(2) Veniturile proprii prevăzute la aliniatul (1) vor fi utilizate în scopul dezvoltării bazei
materiale proprii de cercetare, precum şi pentru plata personalului care a executat contractul.
Baza materială este constituită din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale

de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumpărate în timpul desfăşurării contractului sau după
încasarea banilor.
(3) Din veniturile proprii prevăzute la aliniatul (1) se mai pot finanţa următoarele
categorii de cheltuieli: burse de cercetare, stagii de informare şi documentare, taxe pentru
participarea ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii de profil, organizarea şi/sau
participarea la manifestări cultural ştiinţifice interne şi internaţionale, editarea de carte didactică
şi de specialitate.
(4) Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu aceeaşi destinaţie
în anul următor.

Capitolul II
2.1. Centrele de cercetare şi obiectivele acestora

Art. 16. La nivelul universităţii functioneaza urmatoarele centre de cercetare:
1. Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Management şi Marketing Piteşti
2. Centrul de Studii Regionale şi Internaţionale Piteşti
3. Centrul de Cercetări Financiar – Contabile Piteşti
4. Centrul de Cercetări Juridice şi Administrative Piteşti
5. Centrul de Cercetări Economice şi Sociale Brăila
6. Centrul de Cercetare pentru Turism şi Dezvoltare Durabilă Râmnicu – Vâlcea
Art.17. Fiecare centru are o serie de obiective prioritare, specifice domeniului principal
de competenţă la care se pot adăuga şi altele în funcţie de evoluţia fenomeneloe economice şi
sociale şi de cerinţele unor potenţiali beneficiari. Temele prioritare ale perioadei 2016-2020 sunt
următoarele:
1. Contribuţii la elaborarea strategiilor macroeconomice ale României pentru
perioada următoare.
2. Contribuţii la elaborarea strategiilor regionale şi locale pentru zonele în care
Universitatea îşi desfăşoară activitatea.
3.Cercetări, analize şi documentări cu privire la fenomenele şi tendinţele
semnificative în relaţiile internaţionale şi managementul internaţional.

4. Identificarea căilor de perfecţionare a managementului strategic în diverse
ramuri în vederea creşterii eficienţei economiei româneşti.
5. Cercetări, studii, analize şi consultanţă în domeniul dezvoltării echilibrate a
zonelor ţării şi a ramurilor cu potenţial.
6. Cercetări, studii şi analize în domeniul dezvoltării regionale în context
european.
7. Cercetări, studii şi analize în domeniul dreptului internaţional, a dreptului
european.
8. Identificarea căilor de reducere a decalajelor economico-sociale între regiuni.
9. Strategii de dezvoltarea a potenţialului uman la nivel regional. Reducerea
disparităţilor sociale.
10. Analize şi studii comparative între turismul naţional şi cel internaţional. Căi de
creştere a eficienţei economice a turismului românesc şi de valorificare a potenţialului
turistic.

2.2. Evaluarea activităţii de cercetare
Art. 18. Centrele de cercetare sunt evaluate periodic în vederea
acreditării/reacreditării instituţionale. Centrele de cercetare neacreditate reprezintă unităţi
recunoscute şi aprobate doar instituţional (la nivelul U.C .B.).
Art. 19. Evaluarea activităţii fiecărui centru de cercetare se face de către Senatul
Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, pe baza raportului anual, întocmit de directorul
de centru şi vizat de directorul departamentului şi prorectorul responsabil cu activitatea
de cercetare.

În cazul contractelor de finanţare a cercetării ştiinţifice încheiate cu M.E.C.T.S.,
prin CNCS, rezultatele cercetărilor aparţin executanţilor. În cazul contractelor de
cercetare încheiate cu alţi beneficiari ai cercetării, dreptul asupra rezultatelor cercetării
este reglementat prin contract.
Art. 20. Rezultatele cercetării se concretizează în:
 tratate, monografii, studii, lucrări publicate în reviste de specialitate ori în
volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 obţinerea unor brevete sau certificate de invenţii sau inovaţii;
 rapoarte şi sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetării, la
bibliotecile universităţii din centrele Piteşti, Brăila şi Râmnicu-Vâlcea;
 sisteme, modele, produse cu drept de proprietate intelectuală, produse
program, soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei economice etc.
însoţite de documentaţii corespunzătoare depuse la beneficiarii
cercetării, la bibliotecile U.C.B;
 cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific inedit publicate în edituri
recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi depuse la bibliotecile
U.C.B.
 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate,
recunoscute pe plan naţional, sau internaţional (reviste cotate ISI), baze
de date recunoscute, etc.
 teze de doctorat finalizate;
 reprezentări în academii sau organizaţii internaţionale;
 premii obţinute la nivel naţional şi internaţional
Art. 21. Rezultatele activităţii de cercetare sunt analizate în cadrul Senatului
Universităţii şi se iau în considerare la:
 concursuri, promovări, premieri;
 stabilirea anuală a nivelului de salarizare la gradul didactic obţinut;
 acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice naţionale sau
internaţionale.
Pentru activitate de cercetare deosebită, Senatul Universităţii acordă diplome, distincţii
şi premii.
Art. 22. La nivelul Universităţii, al facultăţilor şi departamentelor se pot
organiza seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, pentru
comunicarea rezultatelor, a experienţei acumulate în activitatea de cercetare, în vederea
publicării şi a asigurării altor forme de diseminare a informaţiilor.

Capitolul III
Recompense şi stimulente
Art. 23. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în Rapoartele de
evaluare academică pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, constituind un
criteriu principal de apreciere a valorii profesional-ştiinţifice a personalului didactic sau
de cercetare şi, după caz, poate completa norma didactică.
Art. 24. Pentru ocuparea posturile didactice de conferenţiar şi profesor şi pentru
atribuirea dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare ştiinţifică este
prioritară în evaluare, în conformitate cu Criteriile stabilite prin Ordinele Ministrului
Educaţiei pentru aplicarea Legii Educaţiei Naţionale.
Art. 25. Personalul de cercetare-dezvoltare care participă la realizarea temelor
de cercetare finanţate este salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele
prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă. Acesta
poate beneficia şi de mobilitătile de cercetare cuprinse şi aprobate în devizul contractelor
de cercetare.
Art. 26. Membrii organelor de conducere executivă a centrelor de cercetare pot
primi o indemnizaţie, din fonduri extrabugetare, în condiţiile stabilite de Senatul
universitar, pe baza normelor legale în vigoare.
Art. 27. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi
sprijinită financiar în anumite condi
cercetare , importan
l are din punct de vedere ştiin
Cererile sunt avizate de directorul de centru în care îşi desfăşoară activitatea cadrul
didactic şi de decan şi se aprobă de Senatul universitar.

Capitolul IV
Dispoziţii finale

Art. 27. Aprobarea prezentelor reglementări privind organizarea şi funcţionarea
Centrelor de cercetare ştiinţifică s-a făcut în şedinţa Senatului Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din 25 aprilie 2016 şi intră în vigoare în 15 zile de la aprobare.

