UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de cercetare ştiinţifică
Conform Art. 1 din Carta Universităţii, Universitatea din Craiova este o
instituţie de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.
Capitolul 1
Organizarea cercetării ştiinţifice
Art. 1.1. Cercetarea ştiinţifică din Universitate este o activitate care vizează
atingerea următoarelor obiective:
- formarea viitorilor cercetători;
- dezvoltarea cunoaşterii;
- dezvoltarea creativităţii;
- promovarea excelenţei;
- promovarea valorilor;
- promovarea interdisciplinarităţii;
- promovarea lucrului în echipă;
- formarea deprinderilor practice aplicative;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de informare ştiinţifică;
- autoevaluarea şi competiţia.
Art. 1.2. Cercetarea ştiinţifică este o componentă de bază a activităţii cadrelor
didactice din Universitatea din Craiova şi se desfăşoară, conform strategiei
cercetării din Planul Strategic al Universităţii.
Art.1.3. Activitatea de cercetare din Universitatea din Craiova se poate
desfăşura:
a) sub toate formele:
- cercetare pe bază de contract;
- cercetarea individuală raportată în catedre;
- prestări de servicii care să valorifice atât baza materială existentă în
universitate, cât şi competenţa profesională a corpului didactic şi de cercetare;
- publicaţii (articole, tratate, monografii);
- referate prezentate în cadrul pregătirii pentru doctorat.
a) la toate nivelurile:
- cercetare fundamentală;
- cercetare aplicativă;
- cercetare de dezvoltare tehnologică;
- activităţi de proiectare, expertiză şi consulting;
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-

elaborarea de produse şi materiale noi;
analize şi determinări de laborator;
asistenţă tehnică;
verificare de proiecte;
expertizare tehnică, tehnologică, managerială, financiar-contabilă şi
comercială;
- transfer tehnologic.
Capitolul 2
Cadrul organizatoric al activităţilor de cercetare
Art. 2.1. Activităţile de cercetare ştiinţifică din Universitatea din Craiova se
organizează la nivelul facultăţilor, în cadrul catedrelor sau departamentelor, la
nivelul centrelor de cercetare, a centrelor de excelenţă ştiinţifică şi la nivelul
platformelor tehnologice.
Art. 2.2. Resursele umane ale activităţii de cercetare sunt cadrele didactice,
personalul de cercetare şi didactic auxiliar, studenţii, masteranzii, doctoranzii,
precum şi cercetători români din diaspora care se încadrează în programe de
cercetare din PN II.
Art. 2.3. Facultăţile care dispun de o bază materială de cercetare adecvată şi
reuşesc să obţină suficiente contracte de cercetare, în mod constant, îşi pot
constitui departamente de cercetare în care să lucreze pe lângă personalul didactic
şi cercetători sau personal auxiliar, angajaţi cu contract pe perioadă determinată.
Art. 2.4. Departamentele de cercetare sunt fără personalitate juridică, se
înfiinţează cu aprobarea Senatului Universităţii şi funcţionează pe bază de
autofinanţare, regulament şi schemă de personal proprii.
Art. 2.5. Activitatea în cadrul departamentului de cercetare este coordonată
de un director (având gradul didactic de conferenţiar sau profesor).
Art. 2.6. Cercetarea ştiinţifică din planul intern are ca beneficiar
Universitatea din Craiova şi se desfăşoară pe baza planurilor de cercetare elaborate
la nivelul catedrelor, având ca scop rezolvarea acelor teme care fac parte din
tematica prioritară de cercetare şi acoperirea obligaţiilor de cercetare ştiinţifică din
normele cadrelor didactice, care nu şi-au găsit surse de finanţare.
Art. 2.7. Colectivele de cercetare din cadrul catedrelor sau departamentelor
sunt constituite din personal didactic, cercetători ştiinţifici, studenţi şi, în unele
cazuri, personal ajutător pentru cercetare.
Art. 2.8. Centrele de excelenţă ştiinţifică se organizează ca structuri fără
personalitatea juridică, în jurul unui program de cercetare competitiv care satisface
criterii generale precum: tradiţie, relevanţă, impact la frontiera cercetării ştiinţifice
şi tehnologice din domeniul respectiv, contribuţie semnificativă la extinderea
cunoaşterii, raţionalizării tehnice, economice, administrative în contexte naţionale
sau internaţionale.
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Art. 2.9. Centrele de excelenţă ştiinţifică se înfiinţează prin hotărârea
Senatului Universităţii şi se acreditează de către Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice Universitare.
Art. 2.10. Centrele de excelenţă ştiinţifică sunt coordonate de un director.
Art. 2.11. Platformele tehnologice sunt laboratoare de formare şi cercetare
interdisciplinară constituite la nivelul a cinci facultăţi şi sunt coordonate de un
director, cadru didactic al facultăţii respective.

Capitolul 3
Resursele materiale
Art. 3.1. Universitatea din Craiova, având calitatea de persoană juridică,
asigură toate facilităţile de ordin tehnic, economic şi juridic pentru desfăşurarea în
condiţii bune a activităţii de cercetare ştiinţifică.
Art. 3.2. Cercetarea ştiinţifică beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele
de informare şi documentare a Bibliotecii din Universitate.
Art. 3.3. Baza materială (aparatură, utilaje, instalaţii şi spaţii) necesară
desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică este constituită din:
- baza materială utilizată în activitatea didactică, fără să afecteze
desfăşurarea acesteia, folosită în special pentru desăşurarea activităţii de
cercetare ştiinţifică din planul intern;
- baza materială destinată exclusiv activităţii de cercetare ştiinţifică
achiziţionată din contractele de cercetare sau sponsorizări în acest sens;
- baza materială cu destinaţie mixtă (didactic şi cercetare) achiziţionată atât
din contracte de cercetare ştiinţifică cât şi de la buget.
Capitolul 4
Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică
Finanţarea activităţii de cercetare de la Universitatea din Craiova se poate
realiza din următoarele surse:
Art. 4.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu unităţi economice cu capital de
stat sau privat, se finanţează pe baze competitive, evaluările temelor propuse spre
finanţare făcându-se de către comisiile de specialitate ale Consiliului Cercetării
constituite în acest sens.
Art. 4.2. Sponsorizările pot constitui o posibilitate de finanţare a activităţii
de cercetare ştiinţifică.
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Art. 4.3. Centrele de excelenţă se finanţează prin alocări bugetare operate de
Universitate, granturi de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale sau
internaţionale, resurse proprii, sponsorizări etc.
Art. 4.4. Cheltuielile pentru energia electrică, termică, telefoane, fax etc.
sunt suportate:
-de la buget în cazul cercetării ştiinţifice din planul intern;
-din regia prevăzută în devizele contractelor de cercetare ştiinţifică
(Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sau unităţi economice).

Capitolul 5
Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică
Art. 5.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Universităţii este
condusă de Senatul Universităţii din Craiova
Art. 5.2. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică la Universitatea din
Craiova este asigurată de Consiliul Cercetării Ştiinţifice.
Art. 5.3. Conducerea operativă a activităţii de cercetare ştiinţifică este
asigurată de Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice.
Art. 5.4. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este alcătuit din 21 – 25 membri,
componenţa lui fiind aprobată de către Colegiul Senatului Universităţii.
Art. 5.5. Atribuţiile Consiliului Cercetării Ştiinţifice sunt:
- elaborează strategia cercetării ştiinţifice a Universităţii;
- întocmeşte raportul anual al activităţii de cercetare ştiinţifică la Universitate
- analizează bugetul de venituri şi cheltuieli a activităţii de cercetare ştiinţifică
- stabileşte direcţiile de cercetare prioritare în raport cu potenţialul intelectual
şi uman al universităţii;
- selectează, prin intermediul Comisiilor de specialitate, temele propuse
pentru a intra în competiţie în scopul finanţării lor de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sau alte institute naţionale sau
internaţionale;
- sprijină cadrele didactice şi cercetătorii în identificarea şi obţinerea de
contracte cu diverşi agenţi economici, instituţii, organisme interne sau
internţionale;
- asigură şi aprobă fondurile necesare participării cadrelor didactice la
conferinţe internaţionale;
- asigură finanţarea iniţială a unor teme de cercetare care nu primesc direct o
finanţare corespunzătoare;
- coordonează activitatea Centrelor de excelenţă ştiinţifică;
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- coordonează activitatea de cercetare implicată în tezele de master şi
doctorat;
- identifică fonduri extrabugetare din donaţii, sponsorizări, finanţare etc.,
pentru cercetarea ştiinţifică din Universitate (participări la Conferinţe
ştiinţifice naţionale, publicarea de reviste ştiinţifice şi cărţi, organizarea şi
participarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale);
- reprezintă elementul de interfaţare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
Capitolul 6
Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică
Art. 6.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică este o condiţie necesară pentru
obţinerea unor grade didactice sau titluri ştiinţifice.
Art. 6.2. Norma didactică poate fi completată, după caz, cu activitate de
cercetare ştiinţifică.
Art. 6.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contract constituie o
sursă suplimentară de venituri pentru cadrele didactice, remunerarea făcându-se
prin sistemul “plata cu ora” sau “cumul” în limitele cheltuielilor de manoperă
prevăzute în devizele contractelor.
Art. 6.4. Studenţii angrenaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de
contracte sunt remuneraţi în sistemul “plata cu ora”, în limita cheltuielilor de
manoperă prevăzute în devize.
Art. 6.5. Veniturile nete obţinute din realizarea programelor de cercetare
ştiinţifică, proiectare, consultanţă sau expertiză se utilizează cu acordul
coordonatorului de program şi cu avizul rectorului Universităţii, pentru
dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare ştiinţifică, precum şi pentru
premierea personalului care a executat contractul.
Art. 6.6. Cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor din Universitate care
au obţinut rezultate remarcabile în domeniul cercetării ştiinţifice li se pot acorda
premii de excelenţă prin care li se recunoaşte acest merit.

R E C T O R,
Prof.univ.dr. Ion VLADIMRESCU
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REGULAMENT
de funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice
- Universitatea din CraiovaÎn scopul unei bune coordonări a activităţii de cercetare ştiinţifică, în
conformitate cu planul strategic de cercetare, se înfiinţează Consiliul Cercetării
Ştiinţifice din Universitate.
1. Atribuţiile Consiliului Cercetării Ştiinţifice
Art.1.1. Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCS) coordonează desfăşurarea
acetivităţii de cercetare ştiinţifică de la Universitatea din Craiova
Art.1.2. Consiliul Cercetării Ştiinţifice stabileşte direcţiile de cercetare
prioritare în raport cu potenţialul intelectual şi uman al Universităţii
Art.1.3. Consiliul Cercetării Ştiinţifice elaborează strategia pe termen lung şi
Regulamentul cercetării ştiinţifice din Universitatea din Craiova
Art. 1.4. Consiliul Cercetării Ştiinţifice elaborează strategia anuală din
Universitatea din Craiova.
Art. 1.5. Consiliul Cercetării Ştiinţifice elaborează Regulamentul privind
acordarea premiilor pentru activitatea de cercetare.
Art. 1.6. Consiliul Cercetării Ştiinţifice elaborează criteriile de evaluare a
activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici,
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din Universitatea din Craiova.
Art. 1.7. Consiliul Cercetării Ştiinţifice întocmeşte raportul anual al
activităţii de cercetare ştiinţifică a Universităţii din Craiova.
Art. 1.8. Consiliul Cercetării Ştiinţifice analizează din punct de vedere
ştiinţific şi selectează propunerile de proiecte de cercetare pentru competiţiile
naţionale şi internaţionale.
Art. 1.9. Consiliul Cercetării Ştiinţifice analizează periodic bugetul de
venituri şi cheltuieli pentru activitatea de cercetare.
2. Structura Consiliului Cercetării Ştiinţifice
Art. 2.1. Din Consiliul Cercetării Ştiinţifice fac parte cadrele didactice şi
cercetătorii din Universitate cu rezultate notabile în cercetare.
Art. 2.2. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este subordonat Senatului
Universităţii.
Art. 2.3. Consilul Cercetării raportează semestrial Senatului rezultatele
cercetării.
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Art. 2.4. Consiliul Cercetării coordonează direct departamentele de
cercetare, Centrele de excelenţă ştiinţifică şi Platformele tehnologice.
Art. 2.5. În cadrul Consiliului Cercetării funcţionează următoarele comisii:
-

Comisia de Matematică şi Ştiinţele Naturii
Comisia de Ştiinţe inginereşti
Comisia de Ştiinţe socio-umane şi economice
Comisia de Ştiinţele vieţii şi ale pământului
Comisia de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară
Comisia de Arte şi Arhitectură

Art. 2.6. Comisiile din cadrul Consiliului Cercetării Ştiinţifice analizează şi
recomandă Consiliului spre avizare propunerile de granturi ce urmează a fi depuse
în competiţie pentru a fi finanţate.
Art. 2.7. Consiliul Cercetării Ştiinţifice are următoarea structură: Preşedinte,
Vicepreşedinte şi Membri.
Art. 2.8. Componenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice este validată de către
Senatul Universităţii din Craiova.
Art. 2.9. Perioada mandatului Consiliului Cercetării Ştiinţifice coincide cu
cea a Senatului.
3. Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliul Cercetării
Ştiinţifice
Art. 3.1. Preşedintele convoacă şi prezidează reuniunile Consiliului
Cercetării Ştiinţifice, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului şi informează
Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Preşedintele reprezintă Consiliul în
relaţia cu Senatul.
Art. 3.2. Vicepreşedintele Consiliului Cercetării Ştiinţifice asigură partea
organizatorică aferentă desfăşurării activităţii Consiliului, precum şi redactarea
tuturor documentelor elaborate de către acesta (rapoarte, procese verbale). Prin
delegare de atribuţii poate înlocui preşedintele, în cazul în care acesta nu îşi poate
exercita temporar mandatul.
4. Proceduri
Art. 4.1. Consiliul Cercetării Ştiinţifice se întruneşte în sesiuni ordinare şi în
sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui, conducerea operativă fiind
asigurată de vicepreşedinte.
Art. 4.2. Cvorumul de lucru al Consiliului Cercetării Ştiinţifice al
Universităţii din Craiova este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor,
iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Art. 4.3. În exercitarea atribuţiilor sale, hotărârile Consiliului Cercetării
Ştiinţifice se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se
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consemnează în procesul verbal de şedinţă, întocmit şi semnat de vicepreşedintele
Consiliului.
5. Atribuţiile Biroului Consiliului Cercetării Ştiinţifice
Coordonarea operativă a activităţii ştiinţifice a catedrelor, departamentelor de
cercetare şi a centrelor de excelenţă ştiinţifică, în conformitate cu prevederile
stabilite de Consiliul Cercetării Ştiinţifice din Universitate, este asigurată de Biroul
Consiliului Cercetării Ştiinţifice
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice negociază şi redactează contractele
de cercetare.
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice coordonează financiar centrele de
excelenţă şi departamentele de cercetare.
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice gestionează şi raportează lunar
preşedintelui Consiliului Cercetării Ştiinţifice derularea contractelor de
cercetare.
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice gestionează brevetele de invenţii.
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice organizează transferul de tehnologii.
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice coordonează cercetarea finanţată în
vederea finalizării proiectelor propuse.
- Biroul Consiliului Cercetării Ştiinţifice facilitează accesul la rezultatele
cercetărilor din laboratoarele Universităţii.

R E C T O R,
Prof.univ.dr. Ion VLADIMRESCU
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Componenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice
PREŞEDINTE: Prof.univ.dr. Ion VLADIMIRESCU
VICEPREŞEDINTE: Prof.univ.dr. MIHAIL MANGRA
Membri:
1. Prof.univ.dr. SOARE MARIN
2. Prof.univ.dr. MITREA ION
3. Prof.univ.dr. AVRAM CEZAR
4. Conf.univ.dr. STOENESCU ELEONOR
5. Conf.univ.dr. ENACHE SORIN
6. Prof.univ.dr. EUGEN BOBAŞU
7. Conf.univ.dr. COŞOVEANU GABRIEL
8. Prof.univ.dr. DUMITRU NICOLAE
9. Prof.univ.dr. CIUPITU ION
10. Prof.univ.dr. CONSTANTINESCU RADU
11. Conf.univ.dr. PICIU DANA
12. Prof.univ.dr. SPÎNU CEZAR
13. Prof.univ.dr. RUSU LIGIA
14. Prof.univ.dr IRINEU POPA
15. Prof.univ.dr. CERCEL SEVASTIAN
16. Conf.univ.dr. SIMINICĂ MARIAN
17.Prof. univ. dr. PAUL RINDERU
18.Prof.univ.dr. NICU BÂZDOACĂ
19.Conf.uniov.dr. GRUIONU LUCIAN
20.Prof.univ.dr. SINA COSMULESCU
21.Prof.univ.dr. PETRE MARIAN NICOLAE
22.Ec. PISICĂ CONSTANTINA
23.Cercet. ROŞCULETE CĂTĂLIN

Componenţa Biroului Consiliului Cercetării Ştiinţifice
VICEPREŞEDINTE:
- Prof. univ. dr. MIHAIL MANGRA
MEMBRI:
- Prof. univ. dr. PAUL RINDERU
- Prof.univ.dr. NICU BÂZDOACĂ
- Conf.uniov.dr. GRUIONU LUCIAN
- Prof.univ.dr. SINA COSMULESCU
- Prof.univ.dr. PETRE MARIAN NICOLAE
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