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1. ORGANIZARE ŞI CONŢINUT

Art. l Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
Strategia Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Regulamentul este elaborat în baza
prevederilor Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a Ordonanţei
Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 230/2004.
Art. 2 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (numită în continuare UCDC) face parte
din Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior acreditată.
Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă principală a procesului de
învăţământ superior din UCDC.
Art. 3. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare educaţională, inovare proiectare,
consultanţă şi alte servicii ştiinţifice din UCDC este organizată şi se desfăşoară în cadrul
departamentelor facultăţilor, centrelor de cercetare din cadrul facultăţilor, precum şi al
institutelor de cercetare care funcţionează în cadrul UCDC.
(2). În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit sau în curs de
constituire, impune o organizare specifică, atunci activitatea de cercetare ştiinţifică se poate
realiza şi prin structuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul departamentelor,
facultăţilor sau la nivelul universităţii, cu aprobarea Senatului.
(3). Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte instituţii 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 strategiile şi programele facultăţilor, departamentelor,
centrelor de cercetare etc. În cadrul acestor programe va fi inclusă şi tematica programelor de
cercetare ştiinţifică doctorală.
(5). Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare se
poate realiza şi în mod individual, în măsura în care departamentul/centrul de cercetare a
asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă.
Art. 4. (1). Centrele de cercetare ştiinţifică se constituie şi funcţionează la nivelul UCDC,
şi sunt avizate de Biroul Senatului şi aprobate de Senatul UCDC.
(2). Centrele de cercetare au ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi
aplicative, activităţi de inovare şi dezvoltare atât în aria de specializări ale UCDC, cât şi în
domeniul proceselor educaţionale, putând presta şi activităţi de consultanţă, expertiză şi alte
servicii ştiinţifice.
(3). Centrele de cercetare pot fi acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice (numit în continuare MECS), prin Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (numit în
continuare CNCS). În urma evaluării de către CNCS, ele primesc niveluri de competenţă.
Centrele de cercetare neacreditate reprezintă unităţi recunoscute şi aprobate doar instituţional, la
nivelul UCDC. Centrele de cercetare vor fi conduse de un Consiliu ştiinţific format dintr-un
director şi alţi 2-4 membri.
Art. 5. (1) În departamente sau centre de cercetare personalul este constituit din cercetători
(cu statut de personal angajat sau asociat), cadre didactice, inclusiv doctoranzi şi studenţi,
precum şi alte categorii de personal, conform cadrului legal în vigoare.
(2) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific se obţin potrivit Legii nr. 319/2003 şi
Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UCDC.
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Art. 6. (1) Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază de contracte, din
fondurile alocate pentru cercetare de la bugetul de stat sau din bugetul U.E., conform diferitelor
programe lansate la nivel naţional şi european. Finanţarea propunerilor de proiecte de cercetare
se face pe bază de competiţie, organizată în cadrul diferitelor programe de stimulare a activităţii
de cercetare, dezvoltare şi inovare.
(2) Unele teme de cercetare pot fi finanţate pe bază de contracte încheiate direct cu
beneficiarii rezultatelor activităţilor de cercetare realizate.
Art. 7. (1) Programele de cercetare ştiinţifică se elaborează anual de către UCDC, la
propunerea institutelor, facultăţilor, departamentelor sau centrelor de cercetare. Aceste programe
sunt în concordanţă cu temele prioritare stabilite prin strategia de cercetare a UCDC, care se află
în sinergie cu Cadrul strategic naţional şi cu priorităţile strategice stabilite la nivelul U.E. cu
privire la activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare.
(2) Programul de cercetare ştiinţifică al UCDC este elaborat de către Departamentul de
Cercetare Ştiinţifică, integrând programele anuale ale institutelor, facultăţilor, departamentelor
sau centrelor de cercetare.
Art. 8. Sistemul de evaluare a activităţii de cercetare se bazează pe calitatea rezultatelor
obţinute, evaluată de comitete ştiinţifice de specialitate de la nivelul institutelor, facultăţilor,
departamentelor sau centrelor de cercetare. Cuantificarea rezultatelor se bazează şi pe
recunoaşterea valorii activităţilor de cercetare în afara UCDC, fiind astfel urmărite:
a) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile
naţionale şi internaţionale şi a contractelor de cercetare semnate cu beneficiarii direcţi;
b) numărul şi calitatea rapoartelor şi sintezelor de cercetare publicate şi puse la
dispoziţia bibliotecii UCDC şi în arhiva institutelor, facultăţilor, departamentelor sau centrelor
de cercetare;
c) sisteme, modele, produse pentru care s-a obţinut patentare/brevetare, drept de
proprietate intelectuală, documentaţia corespunzătoare fiind prezentată, pentru a fi depusă la
biblioteca UCDC şi în arhiva institutelor, facultăţilor, departamentelor sau centrelor de
cercetare;
d) cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific publicate în edituri recunoscute
CNCS şi internaţional, cu un caracter diferit de cel al unui curs universitar;
e) comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, susţinute în cadrul unor
conferinţe, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde etc;
f) articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, recunoscute pe plan
naţional de CNCS sau internaţional (reviste cotate ISI şi indexate în baze de date);
g) teze de doctorat şi lucrări de dizertaţie finalizate;
h) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional.
Art. 9. La nivelul UCDC, al facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare se pot
organiza seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, pentru
comunicarea rezultatelor, a experienţei acumulate în activitatea de cercetare, pentru realizarea
unor schimburi informaţionale cu mediul de cercetare şi academic naţional şi internaţional.
Comunicările valoaroase, concluziile, studiile prezentate vor fi diseminate prin publicare în
volume care reunesc materiale ştiinţifice, anale, reviste ştiinţifice sau în format digital (CD-uri,
site UCDC etc.) sau alte modalităţi care să contribuie la valorificarea ideilor inovative.
Art. 10. Cercetarea ştiinţifică din UCDC beneficiază de infrastructura universităţii şi
logistica necesară în mod gratuit.
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Art. 11. UCDC se implică în finanţarea unor teme de cercetare de interes, care se
încadrează în strategia de cercetare a universităţii. UCDC susţine apariţia unor reviste ştiinţifice
şi alte activităţi de promovare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Art. 12. (1). UCDC încurajează şi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică a
studenţilor/masteranzilor/cursanţilor, care se desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice, după
cum urmează:
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.;
participarea la realizarea unor programe/proiecte coordonate de departamente şi de
centrele de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor;
participarea la cercurile ştiinţifice studenţeşti;
publicarea unor articole sau studii, elaborate individual sau în colectiv;
schimburi de experienţă realizate în cadrul Programului Erasmus;
participarea la sesiunile ştiinţifice ale studenţilor/ masteranzilor/ cursanţilor.
2. COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Art. 13. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică este coordonată de prorectorul responsabil
pentru activitatea de cercetare, subordonat Rectorului şi Senatului UCDC Prorectorul
responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică coordonează şi activitatea institutelor şi
centrelor de cercetare ştiinţifică.
(2). Atribuţiile şi responsabilităţile institutelor şi centrelor de cercetare ştiinţifică sunt prevăzute
în regulamentele de organizare şi funcţionare proprii ale acestora.
3. RECOMPENSE ŞI STIMULENTE
Art. 14. 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. 15. Pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor şi pentru atribuirea
dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară în evaluare,
în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 16. Personalul de cercetare-dezvoltare care participă la realizarea temelor de cercetare
finanţate este salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi aprobate,
conform bugetului şi planului financiar al proiectului şi fişelor de urmărire a activităţilor
realizate.
Art. 17. Membrii conducerii unităţilor de cercetare pot primi o indemnizaţie, conform
normelor legale în vigoare şi a Regulamentulelor interne al UCDC.
Art. 18. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită
financiar, în funcţie de fondurile disponibile şi de interesele de reprezentare ale UCDC
Aprobarea fondurilor necesare va urma procedurile de finanţare implementate la nivelul UCDC.
Art. 19. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin acordarea unor
diplome, în conformitate cu prevederile şi procedurile de motivare a personalului didactic şi de
cercetare ale UCDC.
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4. NORMATIVE ADMINISTRATIVE
Art. 20. (1). Asigurarea resurselor financiare pentru personalul de cercetare din UCDC se
face pe bază de normă didactică, în condiţiile în care cercetarea ştiinţifică reprezintă o
componentă obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de cercetare ştiinţifică ori
pe bază de contracte de cercetare.
Art. 21 Veniturile proprii realizate din contracte de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în
conturi distincte şi sunt destinate:
finanţării activităţii de cercetare şi dezvoltare educaţională;
asigurării unor schimburi de experienţă efectuate la alte universităţi sau centre de
cercetare din ţară şi din străinătate;
asigurării unor burse de cercetare;
asigurării fondurilor necesare participării la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale;
editării unor reviste ştiinţifice, cărţi de specialitate şi alte materiale de promovare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice;
altor finanţări care să ofere un suport pentru activitatea de cercetare, dezvoltare şi
inovare.
Art. 22. (1). Cheltuielile unităţilor/structurilor distincte de cercetare ştiinţifică organizate în
cadrul UCDC se finanţează din bugetul UCDC şi din veniturile realizate pe bază de
contracte/granturi.
Art. 23. Pentru asigurarea cadrului de derulare a granturilor sau contractelor de cercetare,
UCDC îşi asumă următoarele obligaţii:
a) oferă cadrul pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică;
b) asigură cofinanţarea în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene care impun o
cofinaţare din partea aplicanţilor;
c) controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligaţiilor
asumate;
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.
Art. 24. (1). Fiecare grant, contract sau manifestare 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, contract sau manifestare ştiinţifică. Prin
aceste conturi se controlează în ce măsură cheltuielile angajate sunt în limita veniturilor
realizate. Evidenţa situaţiei financiare a proiectelor care beneficiază de finanţare de la bugetul
naţional sau al U.E., inclusiv toate documentele justificative vor fi puse la dispoziţia
finanţatorului, la solicitarea acestuia.
(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).
(4). Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale
consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija
compartimentelor de specialitate ale UCDC.
Art. 25. În situaţiile când organismele finanţatoare solicită, plata personalului care a
executat contractul, pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice şi de cercetare:
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profesor universitar doctor- echivalent cu cercetător ştiinţific gradul I;
conferenţiar universitar doctor - echivalent cu cercetător ştiinţific gradul II;
lector universitar doctor - echivalent cu cercetător ştiinţific gradul III;
asistent universitar doctor - 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
UCDC, ca instituţie, şi/sau a directorului de proiect, temă sau fază.
5. DISPOZIŢII FINALE
Art. 27. Prezentul Regulament, aprobat în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrat în
vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificat, completat şi aprobat în şedinţa
Senatului din data de 8.04.2009, şi în şedinţa Senatului din data de 15.01.2015. Prezentul
Regulament aşa cum a fost modificat şi completat intră în vigoare începând cu data de
15.01.2015.
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