
 
 

REGULAMENT de ORGANIZARE si FUNCTIONARE a 
ACTIVITATII de CERCETARE si a Consiliului Cercetarii 

CAPITOLUL I.      PRINCIPII GENERALE 

 

Art.1.1. Cercetarea  este o componentă esenţială a activitatii personalului didactic şi de 
cercetare. În Universitate, activitatea de cercetare  are o relevanta comparabilă cu activitatea 
didactică si are un rol determinant în aprecierea valorii profesionale si a prestigiului 
personalului academic. 

Art.1.2. Statutul personalului didactic din Universitatea „George Bacovia” depinde, în mod 
direct şi constant, de efectuarea activitatii de cercetare desfaşurate în afara obligaţiilor 
didactice. 

Art.1.3. În Universitatea „ George Bacovia” activitatea  urmăreste strategiile la nivel naţional 
si internaţional în vederea cresterii contribuţiei comunitatii  din Universitate la dezvoltarea 
cunoasterii şi, implicit, la cresterea vizibilitatii acesteia la nivel naţional şi internaţional, la 
susţinerea dezvoltării economice şi sociale a tării. 

Art.1.6. Universitatea „George Bacovia” urmăreste şi sprijină formarea si dezvoltarea resursei 
umane din cercetare. Aceasta se realizează în primul rând prin implicarea în activitatea de 
cercetare a masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi a celor mai buni studenţi din ciclul de 
licenţă. 

 

CAPITOLUL II.      ORGANIZAREA ACTIVITATII DE CERCETARE 

 

Art.2.1. În Universitatea „ George Bacovia” activitatea de cercetare se desfaşoară în colective 
care funcţionează în cadrul laboratoarelor, catedrelor, departamentelor, centrelor de cercetare. 
Un accent deosebit se pune pe cercetarea interdisciplinară si transdisciplinara efectuată în 
comun de colective sau centre de cercetare din Universitatea „George Bacovia”  sau în 
colaborare cu universitati, institute de cercetare, autoritati publice, ONG şi mediile de afaceri 
din ţară şi străinătate. Înfiinţarea şi funcţionarea unor noi unităti de cercetare se aprobă de 
către Senatul Universitatii la recomandarea Consiliului Cercetării. 



Art.2.2. Activitatea de cercetare din Universitatea „George Bacovia” este finanţată din fonduri 
provenite din programe si/ sau cooperări internaţionale, din fonduri proprii ale Universitătii 
sau din alte surse. 
Art.2.3. În Universitatea „George Bacovia” funcţionează Consiliul Cercetării subordonat 
Senatului (CC) ca organ consultativ, constituit potrivit art. 12 din Ordonanţa 57/2002 pe 
durata mandatului Senatului. 

CC participă la elaborarea Strategiei Universitaţii „George Bacovia” şi asigură orientarea 
activităţiii de cercetare din Universitate în acord cu Planul Strategic de Cercetare al 
Universitatii, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare. 

Art.2.4. Conducerile departamentelor şi catedrelor organizează direct activitatea de cercetare, 
pentru toţi membrii, pe baza contractelor de cercetare existente, precum şi a unor programe 
interne de cercetare. Directorul (titularul) de contract propune tema de cercetare, precum şi 
echipa de colaboratori. El poate să propună angajarea unor colaboratori din afara Universitatii 
pe termen limitat, cel mult pe durata contractului, cu respectarea condiţiilor de angajare 
specifice UGB. 

Art.2.5. Universitatea se angajează să promoveze, să susţină, să dezvolte şi să stimuleze 
logistic şi financiar activitatea de cercetare, scop în care: gestionează corect şi eficient 
fondurile obţinute din participarea personalului didactic şi a cercetătorilor la toate programele 
de cercetare naţionale şi internaţionale. Încheie acorduri, parteneriate cu mediul economic şi 
social; introduce un sistem de premiere a activitatii de cercetare. 

Art.2.6. Cu aprobarea anuală a Senatului, în statele de funcţiuni ale departamentelor şi 
catedrelor se pot prevedea posturi de cercetare. Acestea pot fi ocupate periodic, de cadre 
didactice sau cercetători, în funcţie de existenţa unor sarcini de cercetare deosebite. 

Pentru activitatea desfaşurată în afara activitatilor de bază, cadrele didactice din UGB 
sunt remunerate, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul stabilit de Senatul UGB 
Sumele se acordă conform statelor de funcţiuni întocmite de departament/facultate în baza 
contractelor încheiate, cu respectarea prevederilor legale. 

Art.2.7. Conducerea Universitatii şi, implicit a Facultatilor se preocupă permanent de 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cercetării şi stimulează utilizarea multidisciplinara si 
interdisciplinară a acesteia. Baza materială existentă şi dezvoltarea acesteia este făcută 
cunoscută, periodic, întregii comunitati academice. 

 

CAPITOLUL III.       EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRII  

 

Art.3.1 Conducerea fiecărei unitati de cercetare prezintă Consiliilor Facultatilor un raport 
anual privind activitatea de cercetarea. Sinteza acestor rapoarte este înaintată CC şi în baza lor 
se va întocmi raportul pe Universitate care va fi prezentat în Senat şi raportat la MECT. 
 
Art.3.2. Rezultatele cercetării  se concretizează în: tratate, monografii, studii, lucrări publicate 
în reviste de specialitate ori volume ocazionale; brevete de invenţii; produse informatice, 
tehnologii, metode; obiecte fizice st produse realizate în cadrul contractelor. 

La nivelul fiecărei Facultati funcţionează o comisie care propune Consiliului 



profesoral criterii de evaluare şi analizează, după caz, rezultatele activitatii de cercetare . 
Aprecierea rezultatelor cercetării se efectuează, în primul rând de către fiecare 

Facultate si/sau departament, după criterii specifice, propuse de Comisia  si aprobate de 
Consiliul Facultatii.  

Art.3.3. În recunoasterea valorii realizărilor  se va ţine seama, cu prioritate, de aspectul 
calitativ, după urmatoarele criterii: 

a) importanţa teoretică pentru dezvoltarea cunoasterii în general şi pe domenii de 
specialitate; 
b) tendinţe pe plan internaţional şi naţional; 
c) importanţa practic-aplicativă pentru economie, cultură, viata socială, protecţia 

mediului, utilizarea unor metode de cercetare noi; 
d) contribuţia la perfecţionarea învatamântului şi modernizarea mijloacelor de învăţământ. 

Pentru recunoaşterea valorii se va apela la un set de indicatori de evaluare a activitatii de 
cercetare respectiv: 

- recenzarea lucrărilor de către personalitati recunoscute în domeniu; 
- citarea, elaborarea de tratate, monografii, cursuri, studii st articole ; 
- aprecierea cu premii şi distincţii ale unor foruri ; 
- diseminarea rezultatelor în cadrul unor manifestari internaţionale şi publicarea 

rezultatelor în volumele acestora st/sau în reviste de nivel internaţional; 
- 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; dobândirea conducerii de doctorat. 

În domeniile specifice se va lua în considerare valoarea brevetelor de invenţii şi inovaţii. 

Art.3.4. Rezultatele evaluării activitatii de cercetare  se iau în considerare la: 
a) concursuri, promovări, premieri; 
b) acordarea salariului de merit şi gradaţiei de merit; 
c) acordarea titlului de profesor emerit, profesor consultant şi prelungirea activitatii; 
d) aprobarea burselor de specializare şi documentare a lectoratelor în stăinătate; 
e) includerea în planul de publicaţii al Editurii Universitatii; 
 

Art.3.5. Pentru activitate de cercetare deosebită, Senatul Universitatii acordă diplome, distincţii 
şi premii. 

Art.3.6. Universitatea publică, în mod regulat, „Economy, Transdisciplinarity, Cognition” 
revista proprie, cotata B in clasificarea CNCSIS incepand cu anul 2008. 

Anual, Biroul Senatului aprobă planul editorial al Editurii Universitatii la propunerea 
Consiliului Editorial în vederea valorizării activitatii de cercetare . 
 
 
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.4.1. Prezentul Regulament, adoptat în şedinţa Senatului Universitatii din 30 octombrie, 
prin Hotărârea nr 62, se comunică la Facultati şi intră în vigoare la data publicarii pe site ul 
Universitatii George Bacovia, www.ugb.ro la rubrica Cercetare. 

http://www.ugb.ro/�


Art.4.2. Consiliile Facultatilor pot adopta decizii privind detalierea unor articole din prezentul 
Regulament în funcţie de specificul activitatilor. 

Art.4.3. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor  

• Legea învăţământului (Legea nr. 84/1995), completată şi republicată. 

• Legea nr. 128/997 privind Statutul personalului didactic. 

• Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003, privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

• Ordonanţa Guvernului nr.65/2002 privind statutul personalului de cercetare-
dezvoltare. 

• Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare. 

• Legea nr.324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

• Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 78/2005 

• HG 406/2003 - Norme metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, 
evaluarea şi acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, 
precum şi modalitatea de susţinere a acestora. 

• HG 551/ 2007  pentru aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei 
de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitate de cercetare-dezvoltare de 
catre unitati si institutii care au in obiectul lor de activitate cercetarea-dezvoltarea si de 
acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes 
general 

• Carta Universităţii George Bacovia din Bacău 

Art.4.4. Orice modificare a Regulamentului intră în vigoare cu aprobarea Senatului începând 
cu 1 ianuarie a anului următor. 

 

Bacău, octombrie 2008 

Rector, 

Prof.univ.dr. Toader GHERASIM 


