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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Cercetarea ştiinţifică universitară este o componentă importantă a misiunii universităţii, aceasta având
rolul de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate. Cercetarea reprezintă unul din criteriile
de apreciere a valorii instituţionale şi a prestigiului profesional al personalului didactic şi de cercetare
din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR).
Art. 2
(1) Activităţile de cercetare-dezvoltare derulate în cadrul UEMR cuprind: cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică.
(2) Cercetarea ştiinţifică în UEMR este de două tipuri: cercetarea fundamentală şi cercetarea
aplicativă.
Activitatea de cercetare ştiinţifică se efectuează în conformitate cu:
 Legea învăţământului nr. 1/2011 actualizată;
 Legea privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare nr. 319 din 8 iulie 2003;
 Ordonanţa 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
modificată şi completată;
 ORDIN Nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 din 17 august 2016 privind încadrarea în
activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică
 Carta şi regulamentele UEMR.

CAPITOLUL II: Organizarea activităţii de cercetare
Art. 3
(1) Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic se desfăşoară de către cadre
didactice, cercetători şi studenţi în structurile universităţii, pe domenii ştiinţifice sau interdisciplinar.
Fiecare cadru didactic şi de cercetare, prin fişa postului, are obligaţia de a desfăşura activităţi de
cercetare ştiinţifică. Verificarea condiţiei ca activitatea de cercetare desfășurată ca sarcină de serviciu
şi specificată în fişa postului să fie îndeplinită se realizează de către directorul de departament,
consiliat, acolo unde situația o impune, de către CCS.
(2) Activitatea de cercetare contractuală, desfăşurată de cadrele didactice şi personalul tehnic în afara
sarcinilor şi a programului de serviciu se remunerează suplimentar, în limita resurselor atrase prin
contract.
(3) Pe lângă cadrele didactice şi de cercetare proprii, la activitatea de cercetare ştiinţifică poate
participa personalul angajat special pentru derularea unor proiecte/contracte de cercetare, în limita
resurselor financiare disponibile în proiectele/contractele respective.
Art. 4
(1) Activitatea de cercetare este coordonată de Prorector.
(2) Acesta este sprijinit în activitatea sa de Consiliul Cercetării Ştiinţifice. Activitatea Consiliului
Cercetării Ştiinţifice se desfăşoară conform regulamentului propriu de funcţionare.
Art. 5
Departamentul este unitatea structurală de bază, a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică în
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa. Departamentul, sub coordonarea CCS, defineşte direcţiile
de cercetare, stabileşte Planul anual de cercetare şi prezintă Raportul cu rezultatele cercetării.
Art. 6
(1) În cadrul departamentelor, al facultăţilor şi al universităţii pot funcţiona centre de cercetare.
Acestea nu au personalitate juridică.
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(2) Centrele de cercetare se pot înfiinţa sau desfiinţa la propunerea facultăţilor, departamentelor sau a
Consiliului de administraţie (CA), cu avizul Consiliului de administraţie şi cu aprobarea Senatului
UEMR.
(3) Activitatea centrelor de cercetare se desfăşoară pe baza regulamentelor proprii de organizare şi
funcţionare avizate de CA şi aprobate de Senatul UEMR.
Art. 7
Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic se pot desfăşura şi în cooperare cu
alte instituţii sau agenţi economici.

CAPITOLUL III: Rezultatele cercetării
Art. 8
(1) Conform Art. 74 din Ordonanţa 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică modificată şi completată, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în
baza derulării unui contract/proiect, se înţelege:
a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;
b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele
asemenea;
c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;
d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice,
eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu
informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute.
(2) Aceleaşi rezultate sunt aşteptate şi în cazul creaţiei individuale sau realizate prin liberă asociere.
Art. 9
(1) Rezultate cercetării pot fi publicate în volume individuale (tratate, monografii etc.) sau în periodice
(reviste, volume ale conferinţelor etc.), tipărite sau în format electronic, în limita dreptului asupra
rezultatelor cercetării.
(2) Editura Eftimie Murgu şi revistele UEMR publică în mod prioritar realizările ştiinţifice ale
cadrelor didactice din UEMR, în măsura în care acestea îndeplinesc standardele de calitate impuse de
acestea.

CAPITOLUL IV: Evidenţa şi finanţarea activităţii de cercetare
ştiinţifică
Art. 10
Activitatea de cercetare se poate desfăşura prin creaţie colectivă sau individuală, pe bază de
proiect/contract sau ca urmare a propriului interes ştiinţific.
Art. 11
Evidenţa activităţilor de cercetare, dezvoltare, proiectare și consultanță, contractate cu beneficiari din
mediul social-economic sau cu autorităţi de finanţare a cercetării se ţine în Registrul unic de evidenţă
a cercetării din UEMR, gestionat de CCS, care conţine obligatoriu următoarele informaţii:
a) Numărul contractului/proiectului;
b) Data semnării de către ambele părţi;
c) Titlul/tema contractului;
d) Valoarea contractului;
e) Responsabilul de contract;
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f)
g)
h)
i)

Membrii echipei de contract;
Data finalizării contractului/avizării de către beneficiar;
Data stingerii obligaţiilor de plată de către beneficiar.
Valoarea finală încasată.

Art. 12
Obligația înregistrării contractelor și a actualizării datelor revine responsabilului de contract. Nu se
vor valida în Platforma de autoevaluare ca și contracte de cercetare decât contractele care au fost
înregistrate și actualizate în Registrul unic de evidenţă a cercetării din UEMR.
Art. 13
Personalul implicat în activităţi de cercetare, dezvoltare, proiectare și consultanță în laboratoare sau
centre de cercetare ale universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează,
de autonomie şi de responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea
achiziţiilor publice şi a gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. Aceste activităţi se
desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern.
Art. 14
(1) Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de UEMR se constituie din:
a) fonduri de la bugetul de stat;
b) fonduri atrase de la agenţi economici;
c) fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale;
d) fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private;
e) alte surse constituite potrivit legii.
(2) Pentru atragerea fondurilor de forma sponsorizărilor se va înfiinţa o asociaţie non-guvernamentală
(ONG).
Art. 15
(1) Activitatea financiar-contabilă se asigură de către Serviciul financiar-contabil al UEMR şi va
respecta normele legale în vigoare.
(2) Întrucât centrele de cercetare nu au personalitate juridică, se vor utiliza exclusiv conturile UEMR.
Art. 16
(1) Pentru derularea activităţii de cercetare ştiinţifică se poate utiliza, în condiţiile legii, baza tehnicomaterială a UEMR.
(2) Devizele contractelor de cercetare vor conţine în mod obligatoriu contravaloarea amortizării
echipamentelor şi cheltuieli de regie.
(3) Regia se stabileşte anual, la propunerea CCS şi cu avizul Consiliului de Administraţie.
Art. 17
Baza materială achiziţionată de centrele de cercetare din venituri proprii intră în patrimoniul
Universităţii, este gestionată de centrele respective şi poate fi utilizată de cadre didactice şi studenţi
pentru activităţi didactice şi de cercetare.
Art. 18
(1) Salarizarea personalului, care desfăşoară activităţi de cercetare se face doar în cazul în care
activitatea s-a desfăşurat în afara obligaţiilor prevăzute în fişa postului aferentă normei de bază.
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(2) Activităţile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform deciziei directorului
de grant, conform legii şi prevederilor Cartei universitare.
(3) Activităţile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform legii, Cartei universitare şi
prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileşte atât modalitatea de plată efectivă, cât şi
cuantumurile.
Art. 19
(1) Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării aparţine autorilor, dacă în contractul de
cercetare nu se prevede altfel.
(2) În cazul în care UEMR este beneficiarul proprietăţii intelectuale, aceasta se obligă să o protejeze
de îndată prin toate formele legale existente.

CAPITOLUL V: Evaluarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice
Art. 20
Evaluarea rezultatelor cercetării se face pe baza criteriilor elaborate de către Consiliul Cercetării
Ştiinţifice din cadrul UEMR avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul universitar.
Art. 21
Rezultatele evaluării activităţii de cercetare ştiinţifică se iau în considerare la:
(1) - concursuri, promovări, premieri;
(2) - acordarea gradaţiei de merit;
(3) - acordarea titlului de profesor emerit, profesor consultant şi prelungirea activităţii;
(4) - acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice;
(5) - aprobarea burselor de specializare şi documentare în străinătate;
(6) - elaborarea planului de publicaţii al UEMR;
(7) - aprobarea înfiinţării unor colective de cercetare şi introducerea unor specializări sau cursuri noi.
Art. 22
Pentru activitate ştiinţifică deosebită, Senatul Universităţii acordă, la propunerea Consiliului de
administraţie, diplome, distincţii şi premii instituite la nivelul Universităţii.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 23
Proiectele aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei revizii vor fi înscrise în
registrul de evidență al cercetării din UEMR.
Art. 24
Prezentul regulament a fost avizat în Consiliul de administraţie din data de 04.12.2019 şi aprobat în
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 12.12.2019.

Cod: R23

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
5

Ediţia 2 / Revizia 2

