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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

 

 

 
Capitolul 1. Baza legală 

 
 
Prezentul regulament a fost elaborat în baza prevederilor următoarelor reglementări : 
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu toate modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 324/2003 privind cercetarea științifică și dezvoltare tehnologică, cu toate 

modificarile ulterioare; 
- Legea nr. 319 / 2003 privind Statutul personalului de  cercetare – dezvoltare, cu 

toate modificările ulterioare; 
- Carta Universității Ecologice din București, adoptată în martie 2011. 
 

Capitolul 2. Organizare 

 
 
Activitatea de Cercetare Științifică Universitară (CSU) este organizată în UEB la nivel de 

colective, catedre, centre, facultăși și Universitate. 
Activitatea de CSU se poate organiza în colaborare cu alte Universități, Institute de 

Cercetare, Organizații economice.  
Activitatea de CSU se realizează prin programe, proiecte, teme, finanțate sau nefinanațate, 

cuprinse în planurile și programele de licență, master sau postuniversitare de specializare ale 
facultăților și departamentelor UEB.  

Fiecare structură, colectiv, centru de cercetare își va elabora propriul Regulament de 
organizare și funcționare, ce va fi aprobat la nivelul conducerii facultății respective sau/și 
Senatului. 

Toate tipurile de structuri ce derulează activități de CSU au ca obiect principal activități de 
cercetare științifică fundamentală și aplicativă, cercetări tehnologice avansate, dar pot presta și 
activități de consultanță, expertiză și alte servicii științifice. 

 

Capitolul 3 . Coordonare 
 
Actvitatea de CSU la nivelul Universității este coordonată de Comisia de Cercetare 

Științifică din componența Senatului Universității. Responsabilul acestei Comisii este Prorectorul 
nominalizat de Senat. La nivelul Facultăților coordonarea este realizată de prodecan sau de altă 
persoană numită de decanul facultății. 
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Din punct de vedere administrativ și structural la nivelul UEB este organizat un 
Departament de Cercetare Științifică Universitară (DCSU). 

În departamente, centre de cercetare sau DCSU pot funcționa cu posturi distincte și 
personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenți, masteranzi și doctoranzi.  

 
Capitolul 4. Atribuții 

 
 

1.1 Comisia de Cercetare Științifică a Senatului ( CCSS): 
 
- Coordonează din Partea Senatului activitatea de  Cercetare Șiințifică la nivelul UEB;  
- Coordonează elaborarea strategiei UEB privind cercetarea științifică, pe termen 

mediu și lung; 
- Sprijină și urmărește activitatea de cercetare la nivelul facultăților privind: 
a) Organizarea de manifestări științifice interne și internaționale; 
b) Publicarea în reviste de specialitate din țară și străinatate; 
c) Editarea de cărți, cursuri de specialitate; 
d) Implicarea studenților / masteranzilor în activitatea de cercetare științifică; 
e) Elaborarea de metodologii, metode, obținerea de brevete, etc; 
f) Organizarea de centre de cercetare; 
g) Organizarea de cercuri științifice studențești. 
- Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind activitatea de cercetare 

științifică, solicitate de CNCIS, ARACIS, ANCS și alte instituții abilitate; 
- Sprijină participarea cadrelor didactice la manifestări științifice interne și 

internaționale; 
- Sprijină activitatea centrelor, colectivelor sau laboratoarelor de cercetare în vederea 

acreditării lor; 
- Asigură materialele necesare pentru alimentarea site-ului UEB cu elemente specifice 

cercetării științifce. 
 
1.2 Departamentul de Cercetare Științifică Universitară (DCSU): 
 
 - Asigură logistica, consilierea şi informarea structurilor din U.E.B. pentru activitatea 

de cercetare ştiinţifică, în special posibilitățile de finanțare;  
 - Facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare ştiinţifică oferite de 

organisme internaţionale, M.E.C.T.S, C.N.C.I.S., agenţi economici etc; 
 - Sprijină cadrele didactice şi cercetătorii din U.E.B. 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 etc. din ţară şi străinătate; 

- Identifică şi se documenteaza privind modalitatea de accesare a  fondurilor 
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; 

 - Îndrumă activitatea executivă a centrelor de cercetare; 
 - Organizează şi ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele şi 

proiectele de cercetare ştiinţifică din U.E.B. 
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Capitolul 5. Obiective 
 
Obiectivele principalelor forme ale activității de cercetare științifică vor consta din : 
a) cercetarea la nivelul departamentelor: 
- referate, studii interne pe tematici de interes și actuale, susținute în departamente; 
- sinteze, cursuri pentru activitatea didactică, dezbatute și aprobate spre multiplicare 

în departamente; 
- seminarii și sesiuni științifice periodice, interne, ale cadrelor didactice și studenților; 
- elaborarea de programe pentru calculator, postere pentru activitatea didactică, ce pot 

sprijini activitatea didactică propriu-zisă; 
- derularea de cercetări, pe baza unei tematici aprobate de colectivul departamentului, 

cu prezentarea periodică a rezultatelor; 
- evaluarea anuală a activității de cercetare a tuturor catedrelor didactice pe bază de 

fișe tip, baza pentru promovări didactice sau recompense pecuniare. 
 
b) cercetare la nivelul facultății, centrele de cercetare: 
- publicarea de studii și articole în Reviste de Specialitate Interne și Internaționale; 
- publicarea de cărți, cursuri în Editura UEB și edituri recunoscute, conform 

reglementărilor MECTS; 
- organizarea de sesiuni științifice anuale, cu participare internă și internațională 

pentru cadre didactice, studenți, specialiști din instituții colaboratoare; 
- derularea de cercetări interne (ce pot răspunde cerințelor unor eventuali beneficiari)  

pe baza unei tematici, aprobate de consiliul facultății și raportarea periodică a rezultatelor 
cercetării; 

- accesare de granturi de cercetare, oferite pe plan intern și internațional pentru 
tematici actuale și de mare interes la nivelul facultății; 

- participarea la consorții, holdinguri, cu alte universități și instituții pentru participare 
la competiții interne și internaționale în vederea obținerii de programe sau proiecte de cercetare; 

- încheierea de contracte economice, cu instituții interesate, pentru întocmirea de 
studii și cercetări necesare soluționării  unor probleme de interes pentru viața socio-economică; 

- participare, prin susținere financiară de către UEB, la sesiuni științifice, conferințe, 
seminarii interne și internaționale, organizare de alte instițutii, cu materiale semnificative și aport 
original. 

 
c) cercetare la nivel de universitate: 
- Stabilirea unor teme complexe, interdisciplinare, utilizând baza materială și resursa 

umană a mai multor facultăți, prin asigurarea unor  colaborări  externe naționale și internaționale 
de presitigiu, finanțate de UEB, pentru a crea o bază solidă, care să permită câștigarea unei poziții 
prioritare într-o anumită zonă de cunoaștere, de interes național. Astfel de teme pot fi finanțate de 
UEB, prin decizia Consiliului de Administrație. 

- Recomandarea facultăților și al UEB, ca structură integrantă, încheierea de 
protocoale, înțelegeri cu institute de cercetare sau alte universități pentru derularea și accesare în 
comun a unor programe de cercetare. 

 
d) cercetarea în cadrul studiilor de  master: 
- Tematica trebuie să corespundă obiectivelor masterului; 
- Tematica să corespundă cerințelor și specificului activității masterandului, fie la 

locul de muncă, fie intenției de aprofundare sau specializare; 
- Implicarea masterandului în proiecte și programe ce se derulează în facultate; 
- Lucrările de dizertație trebuie să aiba un conținut corespunzător unor studii sau 

cercetări de specialitate; 



 4

- La baza elaborării lucrării de dizertație vor sta date, informații, elemente, aspecte 
specifice locului sau activității în care s-a derulat stagiul de practică de cercetare, în vederea 
elaborării lucrării de dizertație. 
 

e) cercetarea la nivelul cercurilor studențești: 
- atragerea studenților în întocmirea referatelor, studiilor și cercetările efectuate de 

profesori în cadrul departamentelor (facultăți); 
- alcătuirea de echipe mixte, cadre didactice tinere – studenți, pentru efectuarea de 

studii și cercetări de mică amploare, cu rol didactic; 
- promovarea studenților merituoși și cu abilități pentru cercetarea științifică ca 

membrii în senatul universitar (consiliul facultății).  
 

Capitolul 6. Evaluare 

 
În evaluarea performanței fiecărei facultăți vor fi intoduși indicatori de performanță la 

nivel de cercetare științifică pentru fiecare cadru didactic, precum și în ansamblu la nivel de 
facultate. Acești indicatori vor consta din: 

- număr de brevete, invenții, inovații; 
- număr de distincții academice, premii, diplome obținute la expoziții interne și 

internaționale; 
- număr de cărți , articole publicate în edituri recunoscute; 
- număr și valoarea granturilor; 
- doctorate; 
- număr și valoarea contractelor economice de asistență tehnică, studii, cercetări 

realizate și onorate; 
- număr de comunicări științifice, paneluri, postere acceptate și susținute în 

manifestări științifice interne și internaționale; 
- acreditarea centrelor de cercetare etc. 
 

 Capitolul 7. Norme administrative, stimulente  
 
La nivelul conducerii administrative și științifice ale UEB, în vederea facilitării și/sau 

stimulării activității de cercetare științifică se vor utiliza urmatoarele instrumente: 
- atribuirea din veniturile UEB a unui procent semnificativ pentru dotare și susținere 

financiară inițială a activității de cercetare științifică internă; 
- asigurarea multiplicării pe plan intern a tuturor materialelor, referatelor, studiilor, 

cursurilor, cărților, rezultate în urma activităților de cercetare științifică; oportunitatea realizării 
fizice a unei edituri și tipografii poate face obiectul unei analize în senat și Consiliul de 
administrație; 

- asigurarea spațiilor și facilităților necesare derulării activităților de cercetare 
științifică;   

- dotarea adecvată a unui număr minim de laboratoare care să asigure o activitate 
proprie corespunzătoare (didactică și de cercetare), dar și o vizibilitate externă și o evaluare 
corespunzătoare din partea instituțiilor abilitate;  

- finanțarea deplasărilor cadrelor didactice și studenților la seminarii, simpozioane, 
consfătuiri, conferințe interne sau internaționale la care au fost invitați și au obținut dreptul de a 
prezenta comunicări științifice; 

- acordarea unui procent de minim 60 % din valoarea contractului colectivului de 
cercetare care a încheiat un contract economic de asistență tehnică, studiu  sau  cercetare 
științifică și care a fost onorat de beneficiar; aceste sume urmează să fie destinate dotării și 
recompensării membrilor colectivului respectiv, conform devizului; 
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- acordarea de prime și premii pentru cadrele didactice și studenții cu rezultate 
deosebite în domeniul cercetării științifice; 

- prezentarea periodică în consiliile facultăților, în senat și în Consiliul de 
administrație a modului de desfășurare a activității de cercetare științifică și a rezultatelor 
obținute; 

- atragerea în Consiliul de administrație a UEB a unor reprezentanți ai administrației 
locale sau a unor oameni de afaceri, care să asigure posibile sponsorizări sau finanțări ale 
activități științifice, ce răspund nevoilor partenerilor respectivi. 

                                                                                                                                   
Capitolul 7. Dispoziții finale 

 
Prezentul Regulament privind cercetarea științifică universitară din UEB a fost aprobat în 

ședința Senatului din 26.05.2011 și în Consiliul de administrație din data de 02.06.2011. Orice 
modificare sau completare a prezentului Regulament se face numai cu aprobarea senatului UEB. 

 
 
 
RECTOR, 
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea 


