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PREAMBUL
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.
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.
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.

Capitolul I. ORGANIZARE ŞI CONŢINUT
Art. l Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii în educaţie, modificată prin OUG 75/2011, a Cartei Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”.
Art. 2 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti (numită în continuare U.C.B.) face
parte din Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior
acreditată. Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă principală a
proceselor de învăţământ superior din U.C.B.
Art. 3. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare,
consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice din U.C.B. se desfăşoară în facultăţi,
departamente şi centre de cercetare.
(2). 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 unităţi sau structuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul
departamentelor, al unei facultăţi, al facultăţilor din acelaşi centru sau la nivelul
Universităţii, cu aprobarea Senatului.
(3). Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institu
de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele
sau consorţii de cercetare.
(4). Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi
teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele facultăţilor, departamentelor,
centrelor de cercetare etc. În cadrul acestor programe va fi inclusă şi tematica
programelor de cercetare ştiinţifică doctorală, indiferent de universitatea la care se
desfăşoară pregătirea doctorală, dacă doctorandul este cadru didactic cu norma de bază
la U.C.B.
(5). Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, a studenţilor de la ciclul de
licenţă sau masterat 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. 4. (1). Centrele de cercetare ştiinţifică se constituie şi funcţionează la nivelul
departamentelor, facultăţilor sau la nivelul Universităţii, la iniţiativa unor cadre didactice
şi cercetători şi sunt avizate de Consiliile facultăţilor şi aprobate de Senatul universitar.

(2). Centrele de cercetare au ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi
aplicative, cercetări tehnologice avansate, dar pot presta şi activităţi de consultanţă,
expertiză şi alte servicii ştiinţifice.
(3). Centrele de cercetare pot fi acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (numit în continuare M.E.C.T.S.), prin Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice (numit în continuare C.N.C.S.). Centrele de cercetare neacreditate
reprezintă unităţi recunoscute şi aprobate instituţional la nivelul U.C.B.
(4). Centrul de cercetare este condus de un Consiliu Ştiinţific format din director iniţiatorul centrului - şi alţi 2-4 membri, dintre care unul este secretar ştiinţific. Consiliul
ştiinţific îşi elaborează propriul regulament de funcţionare.
Art. 5. (1) În departamente sau centre 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.
(2) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific se obţin potrivit Legii nr. 1/2011 și a
metodologiei publicată de resort.
Art. 6. (1) Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază de contracte, din
fondurile alocate anual, de către UEFISCDI, de la bugetul de stat. Finanţarea
contractelor de cercetare se face în mod competitiv, pe baza evaluărilor făcute de
consiliile(comisiile0 de specialitate ale institu
(2) Temele de cercetare, altele decât cele având ca beneficiar institu
bugetul de stat, sunt finanţate pe bază de contracte încheiate direct cu beneficiarii
cercetărilor respective.
Art. 7. (1) Programele instituţionale de cercetare ştiinţifică se elaborează anual de către
U.C.B., facultăţi, departamente şi de centrele de cercetare create la nivelul lor pe baza
temelor prioritare, specifice profilului specializărilor Universităţii, din programele
naţionale şi cele internaţionale, precum si pe baza strategiei U.C.B. cu privire la
activitatea de cercetare-dezvoltare.
(2) Programul instituţional anual de cercetare ştiinţifică al U.C.B. este elaborat de către
prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică prin integrarea programelor
anuale ale facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare, este avizat de Biroul
Senatului şi aprobat de Senatul U.C.B.
Art. 8. (1) Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează
în:
a) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile
naţionale şi internaţionale şi a contractelor de cercetare;
b) rapoarte şi sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetării, la bibliotecile U.C.B.
şi la arhiva Secretarului Ştiinţific al Senatului;
c) 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. şi la arhiva
Secretarului Ştiinţific al Senatului;

d) cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific inedit publicate în edituri recunoscute la
nivel naţional şi internaţional, inclusiv în Editura „Independenţa Economică” şi depuse la
bibliotecile U.C.B.;
e) comunicări la manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, publicate în
volume;
f) articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, recunoscute pe plan
naţional, de C.N.C.S.. sau internaţional (reviste cotate ISI); O atenţie deosebită va fi
acordată în acest caz creşterii vizibilităţii internaţionale a universităţii prin publicarea în
reviste cu factor de impact şi scor relativ de influenţă ridicat, precum ţi publicarea
rezultatelor ăn băncile de date recunoscute. O aten
icării
de articole de specialitate în revista universită
în baze de date interna
g) teze de doctorat finalizate;
h) reprezentări în academii sau organizaţii internaţionale;
i) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional.
(2) În cazul contractelor de finanţare a cercetării ştiinţifice încheiate cu UEFISCDI și alte
institu
cazul contractelor de cercetare încheiate cu alţi beneficiari ai cercetării, dreptul asupra
rezultatelor cercetării este reglementat prin contract.
Art. 9. La nivelul U.C.B., al facultăţilor, al centrelor universitare, departamentelor 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.
Se va da atenţie deosebită organizării anuale de conferinţe ştiinţifice cu participare
internaţională precum şi a organizării sesiunilor anuale ale cercurilor ştiinţifice
studenţeşti, inclusiv pentru organizarea unei secţiuni a Olimpiadei AFER în universitatea
noastră.
Art. 10. Cercetarea ştiinţifică din U.C.B. beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele de
informare şi de documentare a bibliotecilor din U.C.B. şi de accesul la internet.
Art. 11. U.C.B. susţine, cu aprobarea Biroului Senatului şi în limita veniturilor din
activitatea de cercetare ştiinţifică a centrelor, departamentelor sau facultăţilor, finanţarea
unor teme de cercetare prioritare pentru dezvoltarea U.C.B., precum şi apariţia unei
reviste de specialitate în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Art. 12. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor este reglementată prin
regulament propriu, desfășurându-se sub diverse forme, printre care:

- cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi
care se finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, de disertaţie etc.;
- antrenarea şi participarea studenţilor la realizarea unor programe/proiecte coordonate
de facultăţi, departamente sau centre de cercetare ştiinţifică;
- organizarea de către facultăţi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
(2). Anual, la nivelul facultăţilor, al celor trei centre universitare şi la nivel de Universitate
se vor organiza sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi concursuri profesionale.
De organizarea sesiunilor pe facultăţi sau centre răspunde prodecanul sau un cadru
didactic membru al comisiei de cercetare a Consiliului Facultăţii, cu sprijinul decanului
sau decanilor respectivelor facultăţi. Organizarea sesiunii pe universitate se face de
către prorectorul cu activitatea ştiinţifică cu aprobarea rectorului şi cu sprijinul comitetelor
de organizare a sesiunilor pe centre..
(3). U.C.B., prin cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior, poate organiza sau
poate participa la faze locale şi naţionale ale manifestărilor ştiinţifice studenţeşti şi ale
concursurilor profesionale, cu deosebire la Olimpiadele organizate de Asociaţia
Facultăţilor cu profile asemănătoare din România (de exemplu, Olimpiadele A.F.E.R.).
Capitolul II. ORGANE DE CONDUCERE ŞI ATRIBUŢII
Art. 13. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică din U.C.B. este condusă de un Consiliu
Ştiinţific, subordonat Senatului U.C.B.
(2). Consiliul Ştiinţific este format din 11-15 membri aprobaţi de Biroul Senatului. În
componenţa sa intră prorectorul cu activitatea ştiinţifică, membri ai comisiilor de
cercetare ştiinţifică din consiliile facultăţilor, prodecanii, directori ai centrelor de cercetare
şi ai proiectelor sau temelor de cercetare etc.
(3). Consiliul Ştiinţific este condus în mod operativ de un preşedinte care este, de regulă,
prorectorul cu activitatea de cercetare sau de rectorul în func
propunerea comunită
personalitate cu contribu
sebite în domeniul cercetării.
(4). Consiliul Ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:
a) analizează şi avizează programele instituţionale de cercetare ştiinţifică anuale şi de
perspectivă elaborate de structurile U.C.B.;
b) dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;
c) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare
ştiinţifică şi modul de executare a acestuia, pe baza bilanţurilor contabile;
d) întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din U.C.B. şi
propune direcţiile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice. Raportul va fi prezentat Senatului
U.C.B. după avizare în Biroul Senatului.

(5). Cvorumul de lucru al Consiliului Ştiinţific al U.C.B. este de jumătate plus unu din
numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
(6). Consiliul Ştiinţific se întruneşte semestrial, conducerea operativă fiind asigurată de
prorectorul cu activitatea ştiinţifică.
Art.14. Activitatea de cercetare ştiinţifică din departamente şi facultăţi este organizată şi
monitorizată de consiliul departamentului, respectiv de consiliul facultăţilor, care
desemnează câte un membru al consiliului, de regulă prodecanul, cu realizarea acestor
activităţi. Activitatea la aceste nivele se organizează similar celei a Consiliului Ştiinţific al
universităţii.
Capitolul III. RECOMPENSE SI STIMULENTE
Art. 15. (1). 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.
(2). Având în vedere că universităţile în ansamblu şi domeniile ştiinţifice sunt ierarhizate
şi clasificate după criterii care au în vedere în primul rând activitatea de cercetare,
universitatea va acţiona prin toate mijloacele legale şi morale pentru creşterea
intensităţii şi valorii activităţii de cecetare şi pentru sporirea numărului de publicaţii
ştiinţifice cu valoare recunoscută.
Art. 16. 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 Regulamentul privind ocuparea funcţiilor
didactice şi de cercetare.
Art. 17. 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 mobilităţile de cercetare cuprinse şi aprobate în devizul contractelor
de cercetare.
Art. 18. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită
financiar, proporţional cu veniturile din cercetarea ştiinţifică ale fiecărei facultăţi. Cererile
sunt avizate de decan şi de prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi se aprobă
de Biroul Senatului U.C.B.
Art. 19. În vederea promovării unor cercetători tineri sau pentru a face cunoscute unele
realizări remarcabile ale activităţii de cercetare desfăşurate în U.C.B., Biroul Senatului

poate aproba, cu titlul de excepţie şi cu avizul prorectorului cu activitatea de cercetare,
finanţarea deplasării şi a cheltuielilor ocazionate de participarea la manifestări ştiinţifice
de prestigiu, chiar dacă participanţii nu au realizat venituri din activitatea de cercetare.
Art. 20. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin decernarea unor
diplome de merit sau de excelenţă aprobate de Biroul Senatului la propunerea
departamentelor, prin nominalizarea unor lucrări la premii ale Academiei Române sau
ale altor foruri de consacre ştiinţifică, sau propuneri de acordare, în condiţiile legii a unor
ordine sau medalii.
Capitolul IV. NORMATIVE ADMINISTRATIVE
Art. 21. (1). Veniturile realizate din contracte de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în
contabilitate în mod distinct, iar acolo unde contractul specifică necesitatea existenţei
unui cont separat în bancă, va fi deschis contul necesar.
(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, în conformitate cu prevederile devizelor din fiecare contract. 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.
Art. 22. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se
elaborează, de către director, un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct
răspunzător în faţa beneficiarilor, a Senatului universitar şi a Rectorului U.C.B.
Art. 23. Pentru cercetarea ştiinţifică pe bază de grant sau contract, U.C.B. prin Consiliul
Ştiinţific, Senatului universitar şi compartimentele economice de specialitate, după caz,
îşi asumă următoarele obligaţii:
a) oferă cadrul pentru evidenţa cercetării;
b) controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligaţiilor
asumate;

c) informează, la cerere, beneficiarii asupra derulării fiecărui program sau proiect;
d) numeşte un nou director de program/proiect în cazul în care cel anunţat iniţial nu mai
poate coordona proiectul;
e) returnează sumele primite în cazul în care un program/proiect nu poate fi continuat
sau anumite părţi ale programului nu au fost finalizate.
Art. 24. (1). Fiecare grant sau contract de cercetare ştiinţifică constituie obiect distinct de
evidenţă în contabilitate.
(2). Prin conturi separate deschise pentru evidenţa obiectului cercetării ştiinţifice sunt
înregistrate veniturile şi cheltuielile fiecărui grant sau contract dacă contractele prevăd
expres acest lucru sau dacă conducerea U.C.B. consideră necesar. Prin aceste conturi
se controlează în ce măsură cheltuielile angajate sunt în limita veniturilor realizate.
Nivelul cheltuielilor angajate trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu veniturile
realizate. Dacă se depăşeşte plafonul iniţial, este necesar ca directorul de proiect să
explice clar într-un raport adresat Rectorului U.C.B. necesitatea depăşirii fondului şi
modul de acoperire a acestora. Cheltuielile care depăşesc veniturile se aprobă distinct
numai de Rectorul U.C.B. sau de prorectorii care primesc mandat în acest sens.
(3). Angajarea cheltuielilor din contul de finanţare a cercetării ştiinţifice se efectuează
numai la solicitarea scrisă, pe bază de referat, a directorului de program/proiect
(menţionat nominal în convenţie) şi se aprobă de ordonatorul de credite.
(4). Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale
consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija
compartimentelor de specialitate ale U.C.B. cu respectarea instrucţiunilor prevăzute la
fiecare proiect de cercetare (organizare de licitaţii conform legii, etc.).
(5). Toate fondurile băneşti primite ca avans pentru finanţarea granturilor şi contractelor
de cercetare ştiinţifică sunt păstrate în cont distinct la bancă, fiind utilizate în regim de
autofinanţare.
(6). În devizele de cheltuieli ale temelor şi proiectelor se prevăd sume pentru regii
(generală şi a fiecărui centru universitar), într-un procent stabilit de Senatul U.C.B. pe
baza reglementărilor legale şi a proporţiei stabilite în fiecare contract.
Art. 25. În situaţiile când organismele finanţatoare solicită, pentru plata personalului care
a executat contractul pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice şi de
cercetare:
- profesor universitar - echivalent cu cercetător ştiinţific gradul I;
- conferenţiar universitar - echivalent cu cercetător ştiinţific gradul II;
- lector - echivalent cu cercetător ştiinţific gradul III;
- asistent - echivalent cu cercetător ştiinţific;

Art. 26. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor
destinate cercetării ştiinţifice atrage, după caz, răspundere penală, civilă, materială sau
administrativă a directorului de proiect, temă sau fază sau a celorlalte persoane
implicate în proiect în funcţie de nivelul de responsabilitate atribuit.
Capitolul V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 27. Aprobarea prezentului Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea cercetării ştiinţifice s-a făcut în şedinţa Senatului U.C.B. din 25 aprilie 2016 şi
intră în vigoare după 15 zile de la această dată.

