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PREAMBUL
Pornind, pe de o parte, de la rezultatele obţinute în domeniile cercetării ştiinţifice şi ale educaţiei,
recunoscute atât la nivel naţional, cât mai ales cel internaţional, şi, pe de altă parte, răspunzând
opţiunilor membrilor comunităţii academice din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
(în cele ce urmează abreviată UAIC), Senatul Universităţii a aprobat noua Carta care stabileşte
că misiunea ce-i revine în perioada care urmează corespunde unei Universităţi de cercetare
avansată şi educaţie. În aceste condiţii se aşteaptă ca activitatea de cercetare ştiinţifică să aducă
un plus de valoare instituţiei noastre prin posibilele contribuţii la îmbogăţirea cunoaşterii lumii
materiale şi spirituale, precum şi prin creşterea şi formarea de specialişti fideli naţiunii şi ataşaţi
profesiunii pentru care au optat.

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE
Art.1.1. Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii personalului academic
din Universitate. Aceasta are o pondere importantă în cadrul activităţilor academice şi are un rol
determinant în aprecierea performanţei profesionale şi a prestigiului personalului academic.
Art.1.2. În baza art.287, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, norma universitară a
personalului didactic din UAIC cuprinde şi activităţi de cercetare ştiinţifică. Prin excepţie şi în
cazuri justificate norma universitară poate conţine numai activităţi didactice. Totodată, în statele
de funcţiuni de la departamentele de cercetare pot exista norme universitare formate numai din
activităţi de cercetare ştiinţifică care pot fi ocupate, pe termen limitat, de cadre didactice sau de
personal de cercetare.
Art.1.3. Cadrele didactice şi cercetătorii pot desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi în afara
normei universitare în baza unor contracte de cercetare ştiinţifică sau contracte de colaborare
încheiate cu UAIC sau cu beneficiari externi (naţionali sau internaţionali).
Art.1.3. În UAIC cercetarea ştiinţifică are un caracter fundamental, dar sunt încurajate şi
susţinute şi activităţile orientate spre cercetarea aplicativă. Totodată, activitatea de cercetare –
dezvoltare din universitate cuprinde nu numai cercetarea ştiinţifică, ci şi dezvoltarea
experimentală şi inovarea în domeniile ştiinţe, socio-uman şi economic. În universitate se pot
desfăşura activităţi de microproducţie şi se pot oferi servicii specifice (consultanţă, expertiză).
Fiecare structură de cercetare (departament, laborator) îşi va defini tipurile de activităţi specifice
prin regulamentul propriu de funcţionare şi organizare.
Art.1.4. Nu poate fi considerată cercetare ştiinţifică elaborarea de culegeri de probleme, lucrări
practice, materiale de popularizare sau orice lucrare care se limitează exclusiv la particularizarea
unor rezultate cunoscute.
Art.1.5. În UAIC activitatea ştiinţifică urmăreşte strategiile şi direcţiile prioritare la nivel
naţional şi internaţional în vederea creşterii contribuţiei comunităţii ştiinţifice din Universitate la
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dezvoltarea cunoaşterii şi, implicit, la creşterea vizibilităţii acesteia la nivel naţional şi
internaţional, la susţinerea dezvoltării economice şi sociale a ţării.
Art.1.6. UAIC urmăreşte şi sprijină formarea şi dezvoltarea resursei umane pentru cercetare.
Aceasta se realizează, în primul rând, prin implicarea în activitatea de cercetare a celor mai buni
studenţi din ciclul I de licenţă, a studenţilor din ciclul II (masterat), a studenţilor-doctoranzi şi a
cercetătorilor post-doctorali.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Art.2.1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi face parte din Sistemul naţional de
cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ acreditată pentru cercetare ştiinţifică1.
Art.2.2. În UAIC activitatea ştiinţifică se desfăşoară individual sau în colective şi grupe de
cercetare în cadrul facultăţilor, departamentelor, centrelor sau laboratoarelor şi staţiunilor de
cercetare, denumite generic, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările şi completările ulterioare 2, ca unităţi de
cercetare. Un accent deosebit se pune pe cercetarea interdisciplinară efectuată în comun de
grupe de cercetare din UAIC sau în colaborare cu universităţi, institute de cercetare, autorităţi
publice, ONG - uri şi mediul de afaceri, din ţară şi străinătate.
Art. 2.3. Unităţile de cercetare se pot constitui în departamente şi facultăţi sau la nivelul
universităţii, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, conform OG 57/2002, art. 7 şi 81, a
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.131(2) şi 134 şi a Cartei UAIC Iaşi. Aceste unităţi de
cercetare pot fi: grupe sau laboratoare de cercetare - dezvoltare.
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei noi unităţi de cercetare pe perioadă nedeterminată –
fără personalitate juridică - se face la propunerea şi cu avizul Consiliului Profesoral al unei
facultăţi sau grup de facultăţi, respectiv a Consiliului de Administraţie a UAIC şi se aprobă de
Senatul Universităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Unitatea de cercetare, conform precizărilor din alineatul de mai sus, trebuie să îndeplinească
simultan următoarele condiţii:
a) să fie aprobată prin Decizie a Senatului
b) să-şi definească misiunea şi să aibă un regulament propriu de funcţionare şi o titulatură
proprie
c) să aibă o conducere proprie şi personal propriu; să demonstreze că are capacitatea de a
gestiona optim veniturile proprii şi de a atrage surse de finanţare; unitatea de cercetare
este condusă de directorul unităţii, personalitate ştiinţifică marcantă recunoscută pe plan
naţional şi internaţional
d) să dispună de o bază materială proprie
e) să prezinte un program de cercetare relevant
f) activitatea unităţii să fie înregistrată distinct în cadrul contabilităţii UAIC sub raportul
bugetului de venituri şi cheltuieli, conform legii.
1
2

Decizia ANCS nr. 9673/17.06.2008
Denumită în continuare OG 57/2002
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Art. 2.4. În cadrul UAIC, la nivelul fiecărei facultăţi şi al Centrului de Studii Europene a fost
înfiinţat şi funcţionează, prin Decizia Senatului nr. 11 din 24.07.2008, un departament de
cercetare cu structură şi buget propriu, coordonat de un director de departament. În fiecare
departament universitatea asigură finanţarea unor posturi de cercetare (în limita unui buget
echivalent cu cinci poziţii de CP III).
Art. 2.5. În cadrul UAIC funcţionează două departamente de cercetare ştiinţifică interdisciplinară
cu structuri şi bugete proprii, coordonate fiecare de un director de departament. Universitatea
asigură finanţarea anuală a unor posturi de cercetare, în funcţie de necesarul de specialişti pentru
derularea proiectelor proprii. Departamentele interdisciplinare au acces direct la cele 3 platforme
de formare şi cercetare interdisciplinară:
o
o
o

ARHEOINVEST (domenii: arheologie, geografie, geologie, biologie şi fizică);
AMON (domenii: fizică, informatică, chimie, biologie);
MEDIAEC (pentru toate domeniile din Universitate).

Art 2.6. Grupele şi/sau laboratoarele de cercetare cuprind: cadre didactice, cercetători ştiinţifici,
studenţi, studenţi-doctoranzi, cercetători post-doctorali, alte categorii de personal.
Activitatea de cercetare se execută în cadrul unui plan de cercetare individual sau colectiv. Conf.
art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, anual se întocmesc state de funcţii pentru
stabilirea normelor universitare. În consecinţă, la nivelul departamentului de cercetare se vor
întocmi anual state de funcţii pentru activităţile de cercetare, în care se vor stabili normele,
precum şi posturile ocupate total sau parţial de personalul didactic, respectiv posturile ocupate de
personal de cercetare.
Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Departamentelor de cercetare vor preciza
criteriile minime de performanţă, în vederea evaluării la standarde naţionale şi/sau internaţionale
a calităţii cercetării desfăşurate de personalul UAIC.
a) Cadrele didactice au obligaţia ca în cadrul normei universitare de 40 de ore săptămânale,
constituită conform Legii nr.1/2011, art. 287 (1), din normă didactică şi normă de cercetare, să
efectueze un număr de ore de cercetare ştiinţifică. Norma didactică (de 16 ore convenţionale
săptămânale) se poate diminua şi completa cu norma de cercetare până la cel mult 1/2 din norma
universitară. Ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. La cererea cadrului
didactic, acesta poate fi trecut temporar pe normă întreagă de cercetare. Atribuţiile se schimbă în
mod corespunzător funcţiei de cercetare ocupate. Norma didactică a personalului didactic care
nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică se constituie respectând art. 287 alin. (14) din
Legea nr.1/2011.
b) Cercetătorii ştiinţifici desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa individuală a postului,
alături de cadrele didactice din unităţile de cercetare. În universitate funcţiile de cercetare sunt:
AC, CS, CS III, CS II şi CS I şi li se aplică prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
c) Studenţii din toate ciclurile universitare pot participa la activitatea de cercetare ştiinţifică
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alături de cadre didactice şi cercetători. Pentru activitatea desfăşurată aceştia pot fi angajaţi
pentru perioadă determinată sau pot primi: premii, burse de performanţă, alte stimulente.
d) Cercetătorii post-doctorali sunt asimilaţi cercetătorilor ştiinţifici III şi îşi desfăşoară activitatea
conform contractului de cercetare post-doctorală (ex. bursieri fonduri structurale) sau sunt
angajaţi pe perioadă determinată, pe durata studiilor post-doctorale, în cadrul Departamentelor de
cercetare din care face parte tutorele. Veniturile lor sunt asigurate din resurse extrabugetare
(contracte).
e) Alte categorii de personal: personal administrativ şi auxiliar cu studii superioare şi/sau studii
medii.
Art.2.7. În UAIC funcţionează Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Senatului (CCŞ) ca organ
consultativ şi de control al Senatului, constituit potrivit art. 12 din OG 57/2002 şi Cartei UAIC,
pe durata mandatului Senatului.
CCŞ are ca scop elaborarea Strategiei şi politicii de cercetare-dezvoltare şi inovare a UAIC şi a
programelor proprii de CDI, orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitate în acord
cu Planul operaţional al Universităţii, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare
ştiinţifică şi propune Senatului şi Consiliului de Administraţie al UAIC măsurile necesare pentru
realizarea acestora.
În activitatea sa, CCŞ colaborează cu Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Managementul
Proiectelor de Cercetare (DCSMPC) din cadrul UAIC, care îi oferă suportul logistic şi
informaţional necesar pentru realizarea misiunii şi atribuţiilor sale. DCSMPC îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
Art.2.8. Conducerile departamentelor de cercetare ale UAIC sprijină atât activităţile de cercetare
ale membrilor departamentului, care au la bază contracte încheiate cu instituţii publice şi/sau alţi
operatori economici, cât şi programele proprii/ interne de cercetare.
În contextul autonomiei universitare, exprimată clar în Carta UAIC, directorul (titularul) de
proiect propune tema de cercetare, alege metodele şi procedeele de lucru, precum şi planul de
valorificare a rezultatelor. Directorul de proiect, cu avizul directorului departamentului de
cercetare, îşi stabileşte echipa de colaboratori şi poate propune, dacă consideră necesar,
angajarea, pe termen limitat, cel mult pe durata contractului, a unor colaboratori din afara
Universităţii, cu respectarea condiţiilor de angajare specifice UAIC. Directorul de proiect este
responsabil de realizarea lucrărilor contractate şi informează conducerea departamentului despre
rezultatele obţinute.
Art.2.9. Posturile de cercetare se ocupă prin concurs, conform criteriilor stabilite de Consiliul de
Administraţie (CA) al Universităţii, cu respectarea prevederilor legale.
Periodic, în funcţie de existenţa unor sarcini de cercetare deosebite/programe proprii, unele
posturi de cercetare pot fi ocupate de cadre didactice, pentru o perioadă determinată, cu
aprobarea Consiliului Facultăţii şi a CA, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 2.10. Pentru activitatea de cercetare desfăşurată în afara activităţilor de bază, cadrele
didactice din UAIC sunt remunerate, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, în condiţiile
5

precizate de finanţator, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind volumul maxim de ore ce
poate fi efectuat săptămânal.
Art. 2.11. Conducerea Universităţii şi, implicit, a Facultăţilor se preocupă permanent de
dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice şi stimulează utilizarea interdisciplinară a acesteia. Baza
materială existentă şi dezvoltarea acesteia este făcută cunoscută, periodic, întregii comunităţi
academice.
Art. 2.12. În cadrul facultăţilor şi departamentelor de cercetare se organizează periodic seminarii
ştiinţifice (cel puţin odată pe lună), manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (conferinţe,
simpozioane etc.). Organizarea acestor evenimente constituie criterii de evaluare a activităţii
ştiinţifice a departamentelor de cercetare/domeniilor ştiinţifice.
Finanţarea
Art.2.13. Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică se asigură din fonduri provenite de la
bugetul de stat (finanţare de bază, finanţarea suplimentară şi finanţarea complementară), venituri
extrabugetare (prin competiţii de programe şi/sau cooperări internaţionale, fonduri atrase de la
agenţi economici) sau din alte surse (fonduri provenite de la fundaţii, alte surse private), potrivit
legii.
Art.2.14. Pentru finanţarea activităţii de cercetare, colectivele, unităţile de cercetare din
departamentele de cercetare şi facultăţile pot să se asocieze cu alte unităţi de cercetare din
instituţii, universităţi, asociaţii, institute de cercetare, societăţi comerciale din ţară şi străinătate,
pe bază de acorduri de parteneriat sau contracte, cu precizarea clară a obligaţiilor şi drepturilor
care revin fiecărei părţi.
Art.2.15. Finanţarea de bază, acordată anual, în funcţie de calitatea activităţilor de cercetare, se
distribuie la departamentele de cercetare proporţional cu contribuţia fiecăruia la această
activitate, conform metodologiei UEFISCDI şi hotărârilor Senatului UAIC.
Art.2.16. Departamentele de cercetare au bugete proprii şi asigură finanţarea personalului
propriu. Cercetătorii ştiinţifici au obligaţia de a atrage fonduri prin participarea la competiţii de
proiecte, granturi, contracte şi programe naţionale şi internaţionale.
Art.2.17. Cuantumul regiei pentru granturile şi contractele de cercetare este stabilit prin Decizia
CA al Universităţii. Anual, conducerea UAIC, cu sprijinul DFC, prezintă CA şi Senatului
universitar un raport referitor la cuantumul regiei şi modul în care aceasta a fost cheltuită.
Art.2.18. Universitatea se angajează să promoveze, să susţină, să dezvolte şi să stimuleze logistic
şi financiar cercetarea ştiinţifică, scop în care: gestionează corect şi eficient fondurile obţinute
din activitatea de cercetare; încheie acorduri de colaborare, parteneriate cu mediul economic şi
social; promovează un sistem de premiere a activităţii ştiinţifice.
Art.2.19. Direcţia Financiar - Contabilă va asigura gestionarea şi controlul veniturilor şi
cheltuielilor pentru fiecare program, proiect şi prestare de servicii realizate în baza unui contract
sau acord de colaborare, conform legislaţiei în vigoare.
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CAPITOLUL III. EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Art.3.1 Conducerea fiecărei unităţi de cercetare prezintă Consiliului Facultăţii, respectiv
Consiliul de Administraţie al UAIC, un raport anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică.
Sintezele acestor rapoarte sunt înaintate CCŞ şi în baza lor se va întocmi raportul privind
activitatea de cercetare în UAIC. Prorectorul de resort, în calitate de preşedinte al CCŞ, va
prezenta raportul în şedinţa Senatului din luna martie a fiecărui an (sau cel mai târziu în prima zi
lucrătoare a lunii aprilie). Raportul anual al activităţilor de cercetare din UAIC Iaşi va fi făcut
public pe site-ul universităţii.
Art.3.2. a) Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică se concretizează în: cărţi de cercetare,
tratate, monografii, antologii, studii, articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate ori
volume colective; brevete de invenţii; produse informatice, tehnologii, metode; obiecte fizice şi
produse realizate în cadrul contractelor, altele.
b) La nivelul fiecărei facultăţi, respectiv la nivelul consiliului de conducere al
departamentelor interdisciplinare funcţionează o comisie ştiinţifică care propune Consiliului
facultăţii criterii de evaluare şi analizează, după caz, rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică.
Aceste criterii sunt prezentate în cadrul regulamentului propriu de funcţionare al departamentului
de cercetare.
c) Aprecierea rezultatelor cercetării se efectuează la nivelul facultăţii şi/sau
departamentului interdisciplinar, după criterii specifice propuse de comisia ştiinţifică şi aprobate
de Consiliul Facultăţii, respectiv al Consiliului de Administraţie al UAIC şi se evidenţiază într-o
formă unitară la nivelul CCŞ. CCŞ va prezenta Senatului, în raportul anual, sinteza rezultatelor
obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică.
d) Nerealizarea angajamentelor privind cercetarea ştiinţifică prevăzute în norma
universitară din anul universitar analizat atrage după sine penalizări salariale sau, dacă este cazul,
mărirea corespunzătore a normei didactice din următorul an universitar
Art.3.3. În recunoaşterea valorii realizărilor ştiinţifice se va ţine seama, cu prioritate, de aspectul
calitativ al acesteia, după următoarele criterii:
a) importanţa teoretică pentru dezvoltarea ştiinţei în general şi pe domenii de specialitate;
b) tendinţe pe plan internaţional şi naţional;
c) importanţa practic-aplicativă pentru economie, cultură, viaţă socială, protecţia mediului,
utilizarea unor metode de cercetare noi;
d) contribuţia la perfecţionarea învăţământului şi modernizarea mijloacelor de învăţământ.
În evaluarea calitativă a rezultatelor de cercetare se va ţine cont de standardele şi indicatorii de
performanţă folosiţi în evaluările la nivel naţional, care se referă la:
- publicaţii recenzate favorabil de către personalităţi recunoscute în domeniu;
- citarea lucrărilor în literatura de specialitate;
- elaborarea de tratate, monografii, cursuri, studii şi articole ştiinţifice;
- premii şi distincţii ştiinţifice obţinute;
- diseminarea rezultatelor în cadrul conferinţelor internaţionale şi publicarea lucrărilor în
volumele acestora;
- publicarea de articole, proceedings paper, review publicate in reviste cotate ISI;
publicarea lucrări ştiinţifice în reviste străine din fluxul principal de publicatii, indexate
BDI;
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-

-

demonstrarea prestigiului profesional prin nominalizarea în colectivele de redacţie ale
unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective
editoriale ale unor edituri recunoscute la nivel naţional (categoria B CNCSIS) şi
internaţional;
invitaţii la conferinţe internaţionale; susţineri de prelegeri în străinătate
calitatea de conducător de doctorat.
brevete de invenţii şi inovaţii.

Art. 3.4. În cadrul universităţii, cadrele didactice şi cercetătorii pot breveta rezultatele
deosebite. Universitatea în calitate de titular va asigura, la recomandarea CCŞ, finanţarea
taxelor aferente brevetării. Autorii brevetelor vor fi recompensaţi conform legislaţiei în
vigoare.
Art.3.5. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică vor avea o pondere deosebită în luarea
deciziilor în următoarele demersuri:
a) concursuri, promovări, premieri;
b) acordarea salariului de merit şi gradaţiei de merit;
c) acordarea titlului de profesor emerit, profesor consultant şi prelungirea activităţii;
d) acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice;
e) acordarea anului sabatic;
f) aprobarea burselor de specializare şi documentare a lectoratelor în străinătate;
g) includerea în planul de publicaţii al Editurii Universităţii;
h) aprobarea înfiinţării unor colective de cercetare şi introducerea unor cursuri noi,
specializări masterate şi domenii de doctorat.
Art.3.6. Pentru activitatea ştiinţifică deosebită, CA şi Senatul Universităţii acordă diplome,
distincţii şi premii.
Art.3.7. Universitatea publică, în mod regulat, „Analele ştiinţifice ale Universităţii” în serii, pe
domenii, şi sprijină publicarea altor reviste ştiinţifice ale Facultăţilor.
Anual, la propunerea Consiliului Editorial, în vederea valorizării activităţii de cercetare
ştiinţifică, Consiliul de Administraţie aprobă planul editorial al Editurii Universităţii.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.4.1. Prezentul Regulament, adoptat în şedinţa Senatului Universităţii din 25 iulie 2011, prin
Hotărârea nr. .... se comunică la Facultăţi şi Departamentele Interdisciplinare şi intră în vigoare
odată cu validarea Cartei de către Mininisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art.4.2. Consiliile Facultăţilor pot adopta decizii privind detalierea unor articole din prezentul
Regulament în funcţie de specificul activităţilor.
Art.4.3. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi Ordonanţa
Guvernului nr. 37/200 , Carta universităţii.
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Art.4.4. Orice modificare a Regulamentului intră în vigoare cu aprobarea Senatului începând cu
1 ianuarie a anului următor.
Iaşi, 25 iulie 2011

Rector,
Prof.univ.dr. Vasile Işan
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