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1. CADRUL GENERAL DE APLICARE A STRATEGIEI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
PENTRU ANUL UNIV. 2015-2016 

 
În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi 

internaţional, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (UCDC) reprezintă un 
jucător important al educaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.  

Strategia de cercetare ştiinţifică a UCDC pentru perioada 2014-2020 adoptată de 
Senatul UCDC la data de 31 martie 2014 este elaborată în acord cu Strategia Naţională de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014-2020, cu planul şi politicile de 
dezvoltare a Spaţiului European de cercetare - European Research Area  (ERA), precum şi 
Programul cadru de Cercetare şi Inovare 2014-2020 (Horizon 2020).  

Pentru perioada 2014-2020, obiective specifice privind activitatea de cercetare 
ştiinţifică la nivelul UCDC sunt următoarele: 

 modernizarea managementului cercetării științifice; 
 creşterea performanţei resurselor umane din activitatea de cercetare 

ştiinţifică; 
 dezvoltarea infrastructurii de cercetare; 
 diversificarea relaţiilor de parteneriat cu mediul academic, de afaceri și social 

la nivel naţional şi internaţional; 
 perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare; 
 valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații și stimularea performanței 

academice; 
 finanţarea cercetării. 

Activitatea de cercetare științifică la nivelul UCDC este organizată şi se desfăşoară pe 
două nivele, şi anume:  

 3 institute de cercetare ale UCDC care desfăşoară o activitate de cercetare 
specializată şi continuă, în toate componentele acesteia - fundamentală, 
aplicativă, inovativă - pe programe de cercetare, pe proiecte şi, în cadrul 
proiectelor, pe teme şi activităţi: Institutul de Cercetări Ştiinţifice 
Multidisciplinare „Dimitrie Cantemir” (ICSM); Institutul Internaţional pentru 
Drepturile Omului (IIDO); Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene (IISC);  
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 15 centre de cercetare care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea 
specifică la nivelul fiecărei facultăţi în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, 
de tematica cursurilor şi de necesităţile didactice, pedagogice, 
informaţionale, inovative şi, mai ales cognitive. 

În conformitate cu Strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2014-2020, UCDC 
promovează şi susţine excelenţa, interdisciplinaritatea şi competiţia în acest domeniu. 
Astfel, la începutul fiecărui an universitar, la nivelul structurilor de cercetare ştiinţifică din 
cadrul UCDC (Centre de cercetare la nivelul facultăţilor şi Institute de cercetare la nivelul 
UCDC) se întocmesc planuri de cercetare ştiinţifică. 

Activităţile de cercetare ştiinţifică din cadrul UCDC se desfăşoară în baza unor 
parteneriate cu instituţii reprezentative ale mediilor academic, de afaceri și social la nivel 
naţional şi internaţional. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a UCDC are în vedere inclusiv asigurarea unei 
activități editoriale corespunzătoare, activitate susţinută de directorul pentru publicații 
ştiinţifice şi editură care coordonează toate publicațiile UCDC și urmăreşte poziționarea 
revistelor în cele mai prestigioase baze de date internaţionale. 

În elaborarea strategiei de cercetare a UCDC şi a tuturor planurilor de cercetare la 
nivelul structurilor de cercetare ale UCDC s-a avut în vedere implicarea tuturor cadrelor 
didactice în activitatea de cercetare în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, care 
stipuleaza faptul că ”norma universitară este formată din norma didactică și norma de 
cercetare“. 

Pentru atingerea unui nivel înalt de performanţă, activitatea de cercetare științifică 
reclamă crearea unor echipe interdisciplinare de cercetare fundamentală, aplicativă și 
inovativă la nivelul institutelor, prin abordarea unor teme complexe, de actualitatepentru 
societatea contemporană. 

Activitatea de cercetare științifică din UCDC are ca prioritate crearea unor echipe 
mixte de cercetare în vederea realizării unor teme de cercetare de actualitate pentru mediul 
socio-economic naţional şi european, în colaborare cu alte instituții de cercetare. 
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2. PLAN OPERAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU ANUL UNIV. 2015-2016 
 

Obiective Activităţi Rezultate Responsabil(i) Temene 

1. Modernizarea 
managementului 
cercetării științifice 

1.1. Coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la 
nivelul structurilor de cercetare ale UCDC - Prorector cercetare Permanent 

1.2. Acreditarea structurilor de cercetare ale UCDC: institute 
de cercetare şi centre de cercetare Dosare de acreditare Directori institute şi 

centre de cercetări Sept.2016 

1.3. Actualizarea regulamentelor structurilor de cercetare ale 
UCDC în conformitate cu noile reglementări în domeniu Regulamente 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Permanent 

2. Creşterea performanţei 
resurselor umane din 
activitatea de cercetare 
ştiinţifică 

2.1. Implicarea cadrelor didactice titulare în UCDC pentru 
realizarea de activităţi de cercetare 

Publicarea de cărţi, 
articole, particparea la 
conferinţe 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Sept.2016 

2.2. Stimularea şi motivarea cadrelor didactice titulare în 
UCDC pentru realizarea de activităţi de cercetare 

Premii pentru 
cercetare cercetare 

Prorector cercetare; 
Directori centre de 
cercetări 

Sept.2016 

2.3. Înfiinţarea şi acreditarea unei şcolii doctorale în UCDC Şcoală doctorală a 
UCDC Conducerea UCDC Sept.2016 

2.4. Susţinerea cadrelor didactice titulare în UCDC pentru 
susţinerea  tezei de abilitare 

6 cadre didactice 
abilitate pentru 
îndrumare doctorate 

Conducerea UCDC Sept.2016 

3. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
cercetare 

3.1. Crearea condiţiilor pentru asigurarea funcţionalităţii 
platformei de cercetare a UCDC 

Platforma de 
cercetare 

Prorector cercetare; 
Prorector IT; 
Departament IT 

Sept.2016 

3.2. Achiziţionarea unui abonament la o bază de date 
internaţională 

Acces la bază de date 
pe bază de 
abonament 

Director publicaţii 
ştiinţifice şi editură 
UCDC 

Sept.2016 

4. Diversificarea relaţiilor de 
parteneriat cu mediul 
academic, de afaceri și 
social la nivel naţional şi 

4.1. Valorificarea parteneriatelor deja încheiate de UCDC cu 
alte instituţii academice şi de cercetare 

Organizarea de 
conferinţe; realizarea 
de proiecte de 
cercetare 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Sept.2016 
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Obiective Activităţi Rezultate Responsabil(i) Temene 

internaţional 
4.2. Încheierea de noi parteneriate cu instituţii academice şi 

de cercetare 
Nr. de noi 
parteneriate 

Prorector cercetare; 
Departamentul relaţii 
internaţionale al 
UCDC  

Sept.2016 

4.3. Încheierea de noi parteneriate cu reprezentanţi ai 
mediului de afaceri (societăţi comerciale) în vederea 
realizării de proiecte de cercetare în comun 

Nr. de noi 
parteneriate 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări; 
Serviciul juridic al 
UCDC 

Sept.2016 

5. Perfecţionarea 
managementului 
proiectelor de cercetare 

5.1. Crearea unei echipe pentru identificarea oportunităţilor 
privind realizarea de proiecte cu finanţare din fonduri UE - 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Dec.2015 

5.2. Organizarea unor activități de training pentru cadrele 
didactice titulare în vederea întocmirii de proiecte de 
cercetare cu finanţare UE 

 
Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Sept.2016 

6. Valorificarea rezultatelor 
cercetării prin publicații și 
stimularea performanței 
academice 

6.1. Organizarea de conferinţe şi manifestări ştiinţifice 

Cel puţin o conferinţa 
ştiinţifică la nivel de 
institut şi facultate 
UCDC 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Sept.2016 

6.2. Organizarea de manifestări ştiinţifice pentru studenţii 
din ciclul de licenţă şi master 

Cel puţin o 
manifestare ştiinţifică 
la nivel de facultate 
UCDC 

Prorector cercetare; 
Directori centre de 
cercetări 

Sept.2016 

6.3. Ridicarea nivelului ştiinţific al lucrărilor publicate în 
revistele UCDC - 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Sept.2016 

6.4. Creşterea vizibilităţii publicaţiilor UCDC Indexarea publicaţiilor 
UCDC în noi BDI 

Director publicaţii 
ştiinţifice şi editură 
UCDC 

Sept.2016 

6.5. Creşterea mobilităţii cadrelor didactice în programul 
Erasmus+ şi alte similare 

Câte 2 cadre didactice 
pe facultate în 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi Sept.2016 
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Obiective Activităţi Rezultate Responsabil(i) Temene 

programul Erasmus+ centre de cercetări 
6.6. Diseminarea rezultatelor cercetării cu caracter aplicativ 

la nivelul instituţiilor decidente în domeniu - Directori institute şi 
centre de cercetări Sept.2016 

6.7. Premierea cadrelor didactice cu performanțe în domeniul 
cercetării ştiinţifice 

Câte un premiu 
pentru fiecare 
facultate 

Consiliul de 
administraţie, 
prorector cercetare 

Sept.2016 

7. Finanţarea cercetării 

7.1. Alocarea unui buget la nivelul UCDC pentru activității de 
cercetare științifică Buget 

Consiliul de 
administraţie, 
Departamentul 
contabilitate 

Sept.2016 

7.2. Atragerea de fonduri europene pentru finanţarea 
activităţilor de cercetare din cadrul UCDC  - 

Prorector cercetare; 
Directori institute şi 
centre de cercetări 

Sept.2016 

7.3. Atragerea de fonduri prin valorificarea ofertei de 
cercetare a UCDC - Directori institute şi 

centre de cercetări Sept.2016 
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3. CONCLUZII 
 
La nivelul institutelor de cercetare şi ale centrelor de cercetare ale facultăţilor UCDC, 

la începutul fiecărui an universitar, se întocmesc planuri de cercetare detaliate pe tipuri de 
activităţi şi cadre didactice. 

Astfel, toate structurile de cercetare din cadrul UCDC au în vedere o serie de aspecte 
precum: obiectivele cercetării, temele de cercetare, tipuri de activităţi de cercetare 
(elaborarea de cârţi şi publicaţii ştiinţifice destinate studenţilor, participarea la conferinţe 
ştiinţifice internaţionale etc.). 

De asemenea, după încheierea primului semestru de activităţi didacitce, se vor 
realiza analize privind îndeplinirea normelor de cercetare de către cadrele didactice 
titulare, în concordanţă cu planurile de cercetare şi regulamentele UCDC. Scopul acestor 
analize este de evidenţia progresele făcute în realizarea obiectivelor şi a indentifica 
eventualele probleme care pot afecta negativ realizarea obiectivelor prevăzute în planurile 
de cercetare ale UCDC. Astfel, vor fi căutarea soluții pentru depășirea acestora, precum și 
pentru îmbunătățirea activității de cercetare. 

Strategia cercetării științifice elaborată la nivelul UCDC, precum şi planurile de 
cercetare propuse reprezintă documente de referință pentru fiecare structură de cercetare 
din cadrul UCDC. Astfel, fiecare institut de cercetare din UCDC şi fiecare centru de cercetare 
va elabora documente proprii în consonanță cu obiectivele stabilite în strategia de cercetare 
științifică și planul operațional aprobate de Senatul Universității. 

 
Oct.2015 
 

Prorector cercetare – programe și publicații științifice 
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE 


