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Capitolul 1.  Principii Generale  
Art. 1.1. Prezentul Regulament privind Organizarea, Funcţionarea şi Finanţarea 

Cercetării Ştiinţifice şi a Creaţiei Artistice în Universitatea de Vest din Timişoara a fost elaborat 
în baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, Legii nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
şi a Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

Art. 1.2. Universitatea de Vest din Timişoara (numită în continuare UVT) face parte din 
Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior acreditată1. UVT 
este instituţia de învăţământ superior de performanţă, în care cercetarea ştiinţifică se află la 
temelia instruirii. 

Art. 1.3. Conform Cartei sale, UVT şi-a propus pe lângă misiunea didactică şi o misiune 
de cercetare ştiinţifică. Realizarea componentei didactice a misiunii Universităţii de Vest din 
Timişoara, pregătirea profesională a studenţilor, se bazează pe organizarea unei cercetări 
ştiinţifice proprii competitive2. 

Art. 1.4. Cercetarea ştiinţifică, definită ca activitate ce cuprinde toate proiectele, studiile 
şi investigaţiile ce au în vedere descoperirea şi punerea în evidenţă a noi cunoştinţe (legi, 
fenomene, procese etc.), de importanţă teoretică şi/sau practică, este o obligaţie de bază a fiecărui 
cadru didactic.  

Art. 1.5. Ţinând cont de specificul facultăţilor din cadrul UVT, termenul de cercetare 
ştiinţifică este înţeles în sens larg, incluzând atât activităţile ce cuprind proiectele, studiile sau 
investigaţiile ce au în vedere descoperirea şi punerea în evidenţă de noi cunoştințe (legi, 
fenomene, procese, etc.), sau activităţile de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniile 
ştiinţelor exacte şi ştiinţelor naturii, dar şi activităţile de dezvoltare tehnologică, proiectare, 
consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice, precum şi activităţile de creaţie artistică, 
compoziţie. 

(a) Definirea exactă a activităţilor fiecărei facultăţi care sunt considerate ca activităţi de 
cercetare ştiinţifică (sau asociate ori echivalate cercetării ştiinţifice) se face conform misiunii 
asumate de fiecare facultate prin dosarele de autoevaluare. Pentru a putea beneficia de toate 
drepturile reieşite din prezentul regulament facultăţile trebuie să definească clar (prin anexe la 
prezentul regulament şi prin misiunile asumate în dosarele de autoevaluare) ce activităţi sunt 
considerate cercetare ştiinţifică, care sunt considerate echivalente sau asociate cercetării 
ştiinţifice. 

(b) Trebuie făcută o distincţie clară între activităţile de cercetare ştiinţifică şi activităţile 
tehnice, tehnologice, de îndemânare artistică, de virtuozitate, etc. Elementele comune ale tuturor 
activităţilor de cercetare ştiinţifică sunt: (i) aducerea de informaţii, date, teorii, ipoteze noi pentru 
cunoaşterea ştiinţifică, (ii) validarea prin publicarea în reviste primare de specialitate, 
recunoscute pe plan mondial ca reviste ce publică rezultate ale cercetării ştiinţifice în domeniile 
respective. 

(c) Modificări ale anexelor ce cuprind tipurile de activităţi considerate drept activităţi de 
cercetare ştiinţifică, specifice fiecărei facultăţi se pot face la recomandarea facultăţilor, cu avizul 
Comisiei de Cercetare Ştiinţifică a Senatului UVT şi cu aprobarea Senatului UVT. 

Art. 1.1.                                                 
1 Decizia ANCS nr. 9673 / 17.06.2008 
2 Temei legal L.324/2003, Art. 7 
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Art. 1.6. Cercetarea ştiinţifică este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic. În UVT 
cercetarea ştiinţifică stă la baza procesului de învăţământ superior şi constituie, prin fişa postului, 
o obligaţie profesională. 

(a) Activitatea proprie de cercetare ştiinţifică, validată prin rezultate şi performanţe, este 
criteriu fundamental de evaluare a calificării academice.  

(b) Poziţiile în ierarhia didactică sunt condiţionate de valoarea cercetării ştiinţifice, pe 
bază de lucrări publicate sau creaţii artistice relevante, strict cuantificate prin regulamentele de 
concurs ale facultăţilor, UVT şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU)(în conformitate cu Art. 4.7). 

Art. 1.7. Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate de membrii UVT se 
întemeiază pe promovarea unor relaţii de cercetare academică bazată pe respect reciproc şi 
angajamente stipulate şi onorate cu maximă responsabilitate, cu respectarea autonomiei grupului 
de cercetare şi asigurării priorităţii şi a dreptului de patentare sau de autor (copyright). 

(a) Dacă nu se stipulează altfel, în cazul contractelor de cercetare finanţate de MECT 
rezultatele cercetărilor aparţin UVT (respectiv unităţii executante). 

(b) În cazul contractelor de cercetare încheiate cu alţi beneficiari ai cercetării, dreptul 
asupra rezultatelor cercetării este reglementat prin contract. 

(c) Cercetările în regim de restricţie sunt acelea ale căror rezultate nu pot fi publicate şi 
sunt protejate din motive de securitate naţională, ca urmare a revendicării dreptului de patentare 
sau pentru că sunt proprietatea intelectuală a altor unităţi partenere de cercetare cu Universitatea 
de Vest din Timişoara. Caracterul restrictiv al valorificării rezultatelor se cere atestat pe baza 
motivaţiei scrise a celor care întreprind cercetarea sau a partenerului de contract care impune 
această clauză. Cererile trebuie adresate Comisiei Cercetării Ştiinţifice a Senatului UVT la 
începutul cercetării / parteneriatului şi la recomandarea acesteia supuse aprobării Senatului UVT. 

(d) Cercetările în regim de restricţie nu pot fi luate în considerare la evaluarea 
performanţelor academice pentru concursuri de promovare sau pentru reatestare decât după 
încheierea lor şi redobândirea dreptului de a fi făcute publice. 

Art. 1.8.  Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte 
şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale catedrelor, 
facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare etc. În cadrul acestor programe va fi inclusă 
şi tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală. 

Capitolul 2.  Organizarea Cercetării Ştiinţifice 
Art. 2.1. În virtutea libertăţii academice, Universitatea de Vest din Timişoara asigură 

condiţiile organizatorice şi materiale, precum şi cadrul juridic membrilor comunităţii academice 
pentru a efectua cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică în domeniul competenţei profesionale, în 
concepţia proprie, cu condiţia obţinerii unor rezultate validate prin originalitate, tematică, 
valoare, eficienţă şi aport consistent la realizarea obiectivelor generale ale Universităţii3. 

(a) Cercetarea ştiinţifică universitară este o activitate complexă şi cuprinde următoarele 
aspecte: formarea viitorilor cercetători, dezvoltarea creativităţii, promovarea excelenţei, 
cunoaşterea ştiinţifică, comunicarea şi informarea, autoevaluarea şi competiţia, promovarea 
valorilor, interdisciplinaritatea şi lucrul în echipă, formarea deprinderilor practice aplicative, 
competenţa şi satisfacţia morală. 

Art. 2.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică din UVT se desfăşoară în catedre şi 
Art. 1.1.                                                 
3 Temei legal L.84/1995 
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departamente ale facultăţilor, unităţile de cercetare fiind institutele, centrele, colectivele şi 
laboratoarele de cercetare (numite în continuare unităţi de cercetare). 

(a) În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit sau în curs de 
constituire, impune o organizare specifică, atunci cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi prin 
unităţi sau structuri distincte de cercetare-dezvoltare (platforme de cercetare, fundaţii, asociaţii, 
etc.) create la nivelul catedrelor, facultăţilor sau UVT, cu aprobarea Senatului (şi acestea numite 
în continuare unităţi de cercetare). 

Art. 2.3. Unităţile de cercetare se înfiinţează şi se organizează la propunerea catedrelor / 
departamentelor facultăţilor, pe baza unui Statut şi a unui Regulament de funcţionare, cu 
aprobarea Consiliilor Facultăţilor, fiind supuse validării Senatului UVT de către Comisia 
Cercetării Ştiinţifice a Senatului UVT. 

(a) Unităţile de cercetare se pot constitui şi funcţiona şi pe perioade determinate, în 
funcţie de buget, surse de finanţare şi cerinţe ştiinţifice 

(b) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborarea unităţilor de 
cercetare ale UVT cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, 
inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care UVT să realizeze excelenţa în 
cercetare. 

(c) Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare se 
poate realiza şi în mod individual, în măsura în care catedra a asimilat în programul propriu 
preocuparea ştiinţifică independentă. 

(d) Tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală este integrată în activitatea de 
cercetare a UVT. 

Art. 2.4. Unităţile de cercetare desfăşoară cu preponderenţă cercetare ştiinţifică, dar pot 
realiza şi activităţi didactice, de formare, activităţi de consultanţă, expertiză şi alte servicii 
ştiinţifice (conform misiunilor prevăzute în statutul propriu). 

Art. 2.5. Unităţile de cercetare trebuie să aibă un statut propriu, regulament de organizare 
şi strategie de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. 

Art. 2.6. Pentru funcţionare unităţile de cercetare trebuie să fie acreditate pentru activităţi 
de cercetare – dezvoltare. 

(a) Senatul UVT poate acredita acele unităţi de cercetare ce au (i) aprobarea Consiliilor 
Facultăţilor, (ii) recomandarea Comisiei Cercetării Ştiinţifice a Senatului UVT şi (iii) o activitate 
ştiinţifică validată (îndeplinirea unui punctaj minimal pe criteriile de acreditare în vigoare, 
conform rezultatelor recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică). 

(b) Durata acreditării este de maxim 4 ani, după care procesul de acreditare trebuie reluat. 
(c) La recomandarea Senatului UVT, unităţile de cercetare pot fi acreditate de către 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior. În urma evaluării de către C.N.C.S.I.S., ele primesc niveluri de 
competenţă. 

(d) La cererea unităţilor de cercetare Senatul UVT poate recomanda acreditarea acestora 
de către alte organizaţii, agenţii sau organisme naţionale şi internaţionale.  

(e) Senatul UVT poate cere retragerea acreditării pentru unităţile de cercetare 
neperformante. 

(f) Unităţile de cercetare neacreditate la nivel naţional reprezintă unităţi recunoscute şi 
aprobate doar la nivelul UVT. 

Art. 2.7. Competenţele unităţilor de cercetare includ elaborarea proiectelor de cercetare, 
organizarea activităţilor în vederea realizării programelor de cercetare, valorificarea rezultatelor 
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cercetării, asigurarea surselor de finanţare, organizarea manifestărilor ştiinţifice. 
Art. 2.8. Unităţile de cercetare ştiinţifică reunesc cadre didactice, cercetători ştiinţifici, 

referenţi, personal cu atribuţii specifice şi studenţi (din toate ciclurile, inclusiv doctoranzi şi 
postdoctoranzi). 

(a) Unităţile de cercetare pot angaja personal tehnic şi de administraţie, în limitele 
resurselor financiare disponibile şi cu specificare expresă a provenienţei acestor resurse 
financiare, pe o perioadă determinată sau nedeterminată. 

(b) În catedre, departamente sau unităţi de cercetare pot funcţiona pe posturi distincte şi 
personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi, precum şi alte 
categorii de personal, potrivit Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare şi Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică4. 

(c) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în UVT se obţin potrivit Legii nr. 319/2003 
şi Regulamentului UVT privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare. 

Art. 2.9. Unităţile de cercetare sunt conduse de un Consiliu Ştiinţific format din Director 
şi alţi 2-4 membri, dintre care unul este Secretar Ştiinţific.  

(a) Consiliul ştiinţific îşi elaborează propriul regulament de funcţionare, care trebuie 
aprobat succesiv de Consiliul Facultăţii şi de Senatul UVT. 

(b) Conform Statutelor şi Regulamentelor de funcţionare proprii, şefii unităţilor de 
cercetare pot fi Director pentru platformă, institut, centru, etc. sau Şef de colectiv, de laborator, 
etc. 

(c) Dacă alte reglementări legale nu stipulează altfel, desemnarea lor se face prin concurs 
pe baza unor reglementări stabilite în Statutul unităţii de cercetare şi în Regulamentul de 
funcţionare al acesteia, pe o perioadă de maxim 4 ani. Aprobarea ocupării postului este de 
competenţa Consiliului Facultăţii şi validarea se face de către Senatul UVT la recomandarea 
Comisiei Cercetării a Senatului UVT. 

(d) Ocuparea acestor funcţii nu intră sub incidenţa cumulului de funcţii. 
(e) Indemnizaţiilor de conducere sunt stabilite conform legislaţiei în vigoare, pe baza 

prevederilor Statutului şi Regulamentului de funcţionare al unităţii de cercetare şi în funcţie de 
fondurile disponibile pentru unitatea de cercetare respectivă. 

Art. 2.10.  În cadrul programelor de cercetare ştiinţifică responsabilitatea ştiinţifică şi 
tehnică revine coordonatorului de program şi echipei de lucru. 

(a) Respectarea legislaţiei privind cercetarea ştiinţifică revine Coordonatorului de 
program, Directorului financiar – contabil al UVT şi Rectorului UVT 

Capitolul 3.  Normative Administrative 
Art. 3.1. Unităţile de cercetare au buget propriu, aprobat la început (eventual rectificat pe 

parcurs) de an financiar, în funcţie de resursele financiare. 
(a) Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază de contracte / granturi 

încheiate cu MECT, CNCSIS, ANCS, Academia Română sau alte entităţi naţionale specializate 
în finanţarea cercetării ştiinţifice. 

(b) Programele de cercetare pot fi finanţate prin contracte cu organisme specializate 
internaţionale – programe finanţate de UE, de ţări partenere, instituţii de cercetare, universităţi şi 
firme străine. 

(c) Temele de cercetare pot fi finanţate prin contracte încheiate direct cu beneficiarii 
Art. 1.1.                                                 
4 Temei legal L.128/1997, Art. 54(2) 
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cercetărilor respective, adică cu firme din ţară sau străinătate – societăţi comerciale, regii 
autonome, instituţii, asociaţii, etc. 

(d) La recomandarea Comisiei Cercetării Ştiinţifice, Senatului UVT poate aproba 
finanţarea din fondurile proprii ale UVT acele proiecte de cercetare (i) în care activităţile de 
cercetare sunt incluse în strategia de dezvoltare a UVT pe termen mediu şi lung, (ii) selectate 
prin competiţie de programe şi (iii) care au şanse reale de a obţine finanţare din alte surse în 
urma suportului financiar acordat de UVT. 

(e) Activităţile de cercetare şi cele asociate acestora pot fi susţinute financiar prin 
consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize, asistenţă tehnică, financiar–contabilă, sponsorizări, etc. 

(f) Pentru finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică unităţile de cercetare sau UVT se 
pot asocia cu organisme, asociaţii, instituţii, universităţi, institute de cercetare şi firme private 
naţionale şi internaţionale, pe baza unor acorduri sau contracte, cu stipularea clară a obligaţiilor 
şi a drepturilor de proprietate intelectuala care revin fiecărei părţi. 

Art. 3.2. Veniturile obţinute prin realizarea programelor de cercetare se utilizează cu 
acordul Coordonatorului de program şi cu avizul Rectorului UVT. Aceste venituri sunt utilizate 
în scopul dezvoltării, modernizării şi creării bazei materiale proprii de cercetare, plăţii 
manoperei, participărilor la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicării cărţilor şi 
articolelor ştiinţifice în reviste de specialitate, brevetării rezultatelor obţinute, etc. 

(a) Baza materială este constituită din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar şi 
materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumpărate în timpul desfăşurării contractului sau 
după încasarea banilor. 

(b) Din veniturile provenite din cercetare se mai pot finanţa următoarele categorii de 
cheltuieli: (i) taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii de profil, 
(ii) organizarea şi/sau participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale şi interne, (iii) editarea 
de carte didactică şi de specialitate. 

Art. 3.3. Finanţarea cercetării ştiinţifice din UVT beneficiază de mecanismul mixt, creat 
în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanţarea pe bază de normă didactică şi 
finanţarea distinctă pe bază de contracte cu diferiţi beneficiari. 

(a) Finanţarea pe bază de normă didactică se realizează în condiţiile în care cercetarea 
ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de 
cercetare ştiinţifică. 

Art. 3.4. Veniturile proprii ale UVT realizate din contracte de cercetare ştiinţifică se 
evidenţiază în cont distinct la bancă. 

(a) Fiecare grant, contract sau manifestare ştiinţifică constituie obiect distinct de evidenţă 
în contabilitate. 

(b) Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu aceeaşi destinaţie în 
anul următor. 

Art. 3.5. În devizele de cheltuieli ale temelor şi proiectelor de cercetare se prevăd sume 
pentru regii (generală a UVT şi a Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Managementul 
Proiectelor), într-un procent stabilit de Senatul UVT.  

(a) Dacă nu se stipulează altfel, regia UVT este de 10% din valoarea grantului / 
contractului şi de 5% pentru DCSMP, astfel că regia totală este de 15%. 

(b) La granturile / contractele la care beneficiarul impune alte procente pentru regie, 2/3 
din sumă revin UVT şi 1/3 DCSMP. 

Art. 3.6. Cheltuielile unităţilor / structurilor de cercetare ştiinţifică organizate în cadrul 
UVT se finanţează integral din veniturile realizate pe bază de contracte / granturi şi celelalte 
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activităţi asociate cercetării ştiinţifice. 
Art. 3.7. De buna derulare a contractelor / granturilor de cercetare aprobate se ocupă şi 

răspund solidar Coordonatorul grantului şi serviciile din administraţia UVT 
(a) Responsabilitatea aprovizionării cu materiale, obiecte de inventar, consumabile, 

reactivi, servicii, etc. conform proiectului aprobat şi finanţat revine Coordonatorului de program 
şi Serviciului Aprovizionare al UVT. Acelaşi serviciu este responsabil de derularea în termenele 
stabilite a celorlalte activităţi administrative aprobate în program – organizarea de licitaţii pentru 
achiziţii, plata în termen a materialelor achiziţionate, legătura cu furnizorii, etc. 

(b) Departamentul Financiar – Contabil este responsabil de evidenţa sumelor încasate la 
contractele încheiate, precum şi a tuturor cheltuielilor pe parcursul derulării contractului, pe baza 
devizului aprobat. 

(c) Corectitudinea plăţilor manoperei pentru membrii echipei de cercetare intră în sarcina 
Coordonatorului proiectului şi Departamentului Personal – Salarizare.  

(d) Nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiari şi executanţi se soluţionează 
prin compartimentul juridic al UVT. 

Capitolul 4.  Managementul Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică 
Art. 4.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică este condusă de către Senatul UVT, iar 

conducerea operativă este realizată de către Prorectorul cu Cercetarea Ştiinţifică. 
Art. 4.2. Structura manageriala a activităţii de cercetare este formată din (i) Comisia 

Cercetării Ştiinţifice a Senatului UVT şi (ii) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi 
Managementul Proiectelor (DCMP). 

Art. 4.3. Comisia Cercetării Ştiinţifice este formată din 5 – 9 membrii ai Senatului UVT, 
propuşi de Rectorul UVT / Biroul Senatului şi aprobaţi de Senatul UVT.  

(a) Atribuţiile Comisiei Cercetării Ştiinţifice sunt de (i) elaborare a strategiei cercetării 
ştiinţifice a UVT pe termen scurt, mediu şi lung, inclusiv a programelor instituţionale şi de 
perspectivă; (ii) dezbatere a programelor de cercetare ştiinţifică prioritare; (iii) analiză a 
bugetului de venituri şi cheltuieli a activităţilor de cercetare ştiinţifică a UVT; (iv) dezbatere a 
raportului anual al activităţii de cercetare ştiinţifică al UVT. 

(b) Strategia cercetării ştiinţifice elaborată de către Comisia Cercetării Ştiinţifice este 
aprobată de către Senatul UVT. 

(c) Comisia Cercetării Ştiinţifice se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare. Cvorumul 
de lucru este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi deciziile se aprobă cu 
majoritatea simplă a celor prezenţi. 

(d) Deciziile ce necesită consultarea unor materiale suplimentare pot fi luate prin 
corespondenţă electronică.  

Art. 4.4. Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Managementul Proiectelor (DCMP) 
este condus de către un Director şi are ca obiective (i) dezvoltarea cercetării ştiinţifice a UVT, 
(ii) asigurarea cadrului organizatoric şi informaţional pentru realizarea în bune condiţii a 
proiectelor de cercetare şi (iii) promovarea rezultatelor cercetării din UVT.  

Art. 4.5. DCMP participă la întocmirea rapoartelor de evaluare a cercetării ştiinţifice 
către Senatul UVT, MECT, CNCSIS, ANCS şi alte organisme naţionale şi internaţionale. 

Art. 4.6. La propunerea Unităţilor de Cercetare, Comisia Cercetării Ştiinţifice a Senatului 
UVT propune acestuia spre validare Programele Instituţionale de Cercetare Ştiinţifică. 

(a) Programele Instituţionale trebuie să fie în concordanţă cu domeniile prioritare 
aprobate de Guvernul României. 
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(b) Tematicile cercetării doctorale trebuie să fie corelate cu Programele Instituţionale 
aprobate 

Art. 4.7. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 
(a) Numărul şi valoarea articolelor ştiinţifice publicate în reviste din străinătate şi din ţară 

ce au factor de impact ISI, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 
(b) Numărul şi valoarea articolelor ştiinţifice publicate în reviste din străinătate şi din ţară 

ce sunt indexate în baze de date internaţionale, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 
(c) Brevete internaţionale şi naţionale, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 
(d) Numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate prin competiţie de proiecte 

internaţionale, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 
(e) Numărul şi valoarea granturilor de cercetare naţionale câştigate prin competiţie de 

proiecte naţionale, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 
(f) Monografii, tratate, cărţi (altele decât cursuri, manuale de seminar sau laborator, 

probleme) cu conţinut ştiinţific inedit, publicate în edituri recunoscute la nivel internaţional şi 
naţional, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 

(g) Comunicări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice de prestigiu 
din străinătate şi din ţară, depuse la BCUT şi la arhiva DCMP. 

(h) Sisteme, modele, produse cu drept de proprietate intelectuală, produse program, 
soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei economice, etc. însoţite de documentaţii 
corespunzătoare, depuse de beneficiarii cercetării la BCUT şi la arhiva DCMP. 

(i) Teze de doctorat finalizate. 
Art. 4.8. Cercetarea ştiinţifică din UVT beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele de 

informare şi de documentare a UVT şi BCUT. 
Art. 4.9. UVT susţine, cu aprobarea Biroului Senatului şi în limita veniturilor din 

activitatea de cercetare ştiinţifică a unităţilor de cercetare ale UVT, apariţia unor reviste de 
specialitate, în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice. UVT publică în mod regulat 
„Analele Universităţii de Vest” („Annals of West University of Timisoara”), serii pe profiluri 
(Biologie, Chimie, Drept, Filologie, Filosofie, Fizica, Geografie, Matematica, Psihologie, 
Teologie, etc.), Serii de Monografii şi sprijină apariţia preprinturilor şi a altor publicații ale 
facultăților, precum şi programul schimbului de publicații cu partenerii interni şi externi. 

(a) Activităţile ştiinţifică şi managerială ale revistelor de specialitate ale UVT este 
coordonată de un colectiv de redacţie, format din Editor Şef şi Colegiu de Redacţie.  

(b) Editura Universităţii de Vest şi Tipografia Universităţii de Vest vor procesa şi tipări 
doar revistele (i) aprobate de Consiliul Facultăţii, (ii) care practică evaluarea manuscriselor în 
regim peer review şi (iii) au site propriu în care sunt postate rezumatele în engleză (sau altă 
limbă de largă circulaţie) şi articolele în întregime.  

(c) UVT nu va susţine financiar revistele de specialitate care nu reuşesc să promoveze în 
cel mult 2 ani de la prima apariţie în categoria B (sau o altă categorie superioară) conform 
clasificării CNCSIS a revistelor. Acelaşi răgaz este acordat revistelor care la data aprobării 
prezentului regulament sunt încadrate în categoriile C sau D. Retragerea suportului financiar al 
UVT implică şi retragerea dreptului de a folosi numele Universităţii de Vest din Timişoara în 
titlul revistei sau siglele UVT şi ale Editurii Universităţii de Vest.  

(d) Revistele de specialitate ce promovează în categoria A vor fi editate şi tipărite în 
tirajul necesar din fondurile UVT 

(e) Revistele de specialitate ce vor primi factor de impact ISI vor avea dreptul să angajeze 
personal calificat, remunerat din fondurile UVT, pentru managementul revistei şi revista va fi 



9 din 10  

tipărită şi promovată din fondurile UVT. Echipa editorială va fi premiată cu ocazia confirmării 
primirii factorului de impact ISI. 

(f) Editura Universităţii de Vest se va ocupa de vânzarea şi distribuirea revistelor editate 
de ea şi tipărite prin Tipografia UVT. Pentru aceste activităţi Editura Universităţii de Vest va 
colabora cu Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara (BCUT), cu care 
UVT are protocoale specifice de achiziţionare şi distribuire, prin schimb, a revistelor UVT. 

(g) Pe baza protocoalelor de colaborare cu BCUT, revistele de specialitate, cât şi alte 
tipuri de documente menite să valorifice rezultatele cercetării ştiinţifice din UVT vor fi cedate 
sau vândute în condiţii avantajase către BCUT, care în schimb se obligă să disemineze aceste 
rezultate prin mijloace specifice, inclusiv includerea în baze de date şi cataloage electronice. 

Art. 4.10. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară sub diverse 
forme, dintre care: 

(a) Cercetare ştiinţifică în cadrul unităţilor de cercetare ale UVT, prin participarea la 
realizarea proiectelor de cercetare ale acestor unităţi. 

(b) Cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi 
care se finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, de disertaţie, teze de doctorat, 
etc. 

(c) Cercuri ştiinţifice studenţeşti. 
Art. 4.11. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor poate fi valorificată şi prin 

organizarea la nivelul facultăţilor şi a UVT a unor (i) sesiuni de comunicări ştiinţifice ale 
studenţilor şi a unor (ii) concursuri profesionale. 

(a) UVT susţine financiar, managerial şi logistic, atât organizarea acestor manifestări 
ştiinţifice studenţeşti cât şi participarea studenţilor din UVT la manifestări ştiinţifice din ţară şi 
străinătate. 

(b) De organizarea acestor sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti răspund Şefii de 
catedră, Prodecanii şi Prorectorul cu activitatea ştiinţifică. 

Art. 4.12. UVT deţine prin unităţile de cercetare / facultăţi drepturile de autor (copyright) 
pentru toate tipurile de valorificări ale cercetării şi activităţilor de creaţie studenţeşti (inclusiv 
teze de licenţă, masterat, doctorat).  

Capitolul 5.  Recompense şi Stimulente 
Art. 5.1. 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. 5.2. Pentru ocuparea posturile didactice de conferenţiar şi profesor şi pentru 
atribuirea dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară în 
evaluare, în conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare 

Art. 5.3. Personalul de cercetare-dezvoltare care participă la realizarea temelor de 
cercetare finanţate este salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi 
aprobate în divizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă. Acesta poate beneficia şi de 
mobilităţile de cercetare cuprinse şi aprobate în devizul contractelor de cercetare. 

Art. 5.4. Membrii organelor de conducere executivă a unităţilor de cercetare pot primi o 
indemnizaţie, din fonduri extrabugetare, în condiţiile stabilite de Biroul Senatului UVT, la 
propunerea Comisiei Cercetării, pe baza normelor legale în vigoare. 

Art. 5.5. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită 
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financiar, proporţional cu veniturile din cercetarea ştiinţifică ale fiecărei unităţi de cercetare. 
Cererile sunt avizate de şeful unităţii de cercetare / şeful de catedră şi decan şi se aprobă de 
Biroul Senatului UVT. 

Art. 5.6. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin următoarele 
diplome acordate de UVT, în conformitate cu Regulamentul de Acordare a Diplomelor de Merit. 

(a) Diploma Opera Omnia, pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică, acordată, de 
regulă, cu ocazia pensionării 

(b) Diploma de Merit „Ion Curea”, ca o recunoaştere a întregii activităţi universitare, 
acordată, de regulă, cu ocazia pensionării 

(c) Diplomă de Merit la categoria „Cercetători de Excelenţă Consacraţi”, acordată 
cercetătorilor ştiinţifici peste 35 de ani, pentru cea mai merituoasă activitate ştiinţifică pe anul 
respectiv. 

(d) Diplomă de Merit la categoria „Tineri Cercetători de Excelenţă”, acordată 
cercetătorilor ştiinţifici sub 35 de ani, pentru cea mai merituoasă activitate ştiinţifică pe anul 
respectiv. 

(e) Diplomă de Merit la categoria „Teză de Doctorat apreciată cu distincţia <<Summa 
cum Laude>>”, acordată ca o recunoaştere a activităţii deosebite în realizarea tezei de doctorat. 

(f) Diplomă de Merit la categoria „Debut în Profesia Didactică Universitară”, acordată 
ca o recunoaştere a activităţii deosebite în activitatea didactică universitară. 

 

Capitolul 6.  Dispoziţii Finale 
Art. 6.1. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Vest din 

Timişoara la data de ??.11.2008, dată la care a intrat în vigoare. 
Art. 6.2. Prezentul regulament este parte integrantă din Carta Universităţii de Vest din 

Timişoara. 
Art. 6.3. Modificarea regulamentului se poate realiza ori de câte ori este nevoie, în 

conformitate cu evoluţia legislaţiei româneşti sau internaţionale. 
Art. 6.4. Prorectorul Responsabil cu Cercetarea Științifică și Promovarea Cadrelor 

Didactice va întocmi metodologia de aplicare a prezentului regulament și procedurile de aplicare. 
 


