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REGULAMENTUL 
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN  

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU 
 

 
Capitolul I.  PRINCIPII GENERALE 

 

     Art.1. În Universitatea Româno-Germană din Sibiu (U.R.G.S.) activitatea de cercetare 
ştiinţifică se desfăşoară pe baza prevederilor din: Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011); 
Legea nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; Legea nr. 319 / 
2003 privind statutul personalului de cercetare; Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea 
programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul 
naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea 
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 
II pentru perioada 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare; Carta Universităţii 
Româno-Germană din Sibiu şi a prezentului Regulament al activităţii de cercetare ştiinţifică. 
     Art.2. Corpul didactic al U.R.G.S., la care se adaugă personalul de cercetare, studenţii şi 
masteranzii, reprezintă o resursă de competenţă profesională, care prin activitatea desfăşurată 
poate asigura dezvoltarea şi rezolvarea unor teme de cercetare specifice domeniilor de 
excelenţă ale universităţii. Rezultatele obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice reprezintă un 
criteriu fundamental în evaluarea individuală a acestora şi implicit în evaluarea instituţională.  
     Art.3. (1) Prin cercetare ştiinţifică, în cadrul acestui Regulament se înţelege: cercetarea 
fundamentală, cercetarea aplicativă, cercetarea de dezvoltare tehnologică, proiectarea de 
produse, servicii, tehnologii, sisteme de producţie şi comercializare etc., consultanţă, asistenţă 
tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul tehnic, tehnologic, managerial, 
financiar-contabil, comercial etc., transfer tehnologic asigurat pe diferite căi, formare continuă şi 
postuniversitară, vânzări de brevete de invenţie, conferinţe, expoziţii, demonstraţii, publicaţii 
originale etc.  
     (2) Nu se  consideră cercetare ştiinţifică elaborarea de cursuri/note de curs, culegeri de 
probleme, caiete de seminar, lucrări practice, materiale de popularizare sau orice lucrare care 
diseminează numai informaţii deja cunoscute. 
     Art.4. În conformitate cu  planul strategic şi Carta universităţii obiectivul principal al 
U.R.G.S. în domeniul cercetării ştiinţifice îl constituie dezvoltarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică în coordonatele specifice strategiei şi priorităţilor stabilite în plan naţional şi european.  

 
Capitolul II.  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
     Art.5. Activitatea de cercetare ştiinţifică din U.R.G.S. se realizează: individual sau în 
colective de cercetare, în centre de cercetare sau centre de formare continuă. 
     Art.6. Activitatea de cercetare ştiinţifică din U.R.G.S. este finanţată din fonduri proprii 
provenite din taxe, programe şi/sau cooperări naţionale şi internaţionale, precum şi din fonduri 
provenite din sponsorizări de la instituţii/persoane private sau din alte surse.  
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     Art.7. (1) În universitate funcţionează Consiliul Cercetării Ştiinţifice constituit potrivit 
legislaţiei în vigoare şi prevederilor  Cartei U.R.G.S. Acesta este un organism de lucru al 
Senatului universităţii, având rolul de a orienta, coordona, administra şi monitoriza activitatea 
de cercetare ştiinţifică din universitate. 
     (2) Pe baza propunerilor înaintate de facultăţi, departamente sau colective de cercetare, 
Consiliul Cercetării Ştiinţifice poate propune susţinerea proritară  a unor teme şi domenii de 
cercetare reprezentative, cu potenţial de performanţă, având în vedere ariile tematice de 
interes, în concordanţă cu resursele, potenţialul uman şi infrastructura de cercetare disponibile.  
     (3) Consiliul Cercetării Ştiinţifice sprijină, pe baza propunerilor facultăţilor, departamentelor 
şi colectivelor de cercetare: 
             - orientarea treptată dinspre temele de cercetare cu caracter  individual înspre teme de 
cercetare colective şi  interdisciplinare; 
             - informarea reciprocă, identificarea şi exploatarea în comun a  preocupărilor şi temelor 
individuale de cercetare, care să genereze oportunităţi pentru crearea unor colective de 
cercetare performante. 
             - promovarea şi susţinerea financiară cu prioritate a activităţilor de cercetare-
dezvoltare-inovare a colectivelor de cercetare cu rezultate deosebite. 
     Art.8. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în U.R.G.S. în conformitate cu 
strategia privind cercetarea ştiinţifică a universităţii, strategia de cercetare ştiinţifică a 
facultăţilor şi planurilor anuale de cercetare ştiinţifică. 
     Art.9. Conducerile departamentelor organizează nemijlocit integrarea în activitatea de 
cercetare a tuturor  membrilor, în baza programelor interne de cercetare, cât şi a contractelor 
de cercetare încheiate. Directorul de contract propune tema de cercetare, precum şi echipa de 
colaboratori. El poate să propună  şi angajarea unor colaboratori din afara universităţii pe 
termen limitat, pe durata contractului, cu respectarea condiţiilor de angajare legale. 
     Art.10. În baza aprobării Senatului, în statele de funcţiuni ale departamentelor se pot 
prevedea, anual, posturi de cercetare. Acestea pot fi ocupate periodic de cadre didactice sau 
cercetători, în funcţie de existenţa unor sarcini de cercetare deosebite care sunt acoperite 
financiar prin contracte.  
     Art.11.  În cadrul universităţii, facultăţilor şi departamentelor se organizează periodic 
seminarii, dezbateri, mese rotunde, manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, conferinţe ale 
profesorilor şi   cercetătorilor invitaţi. Organizarea unor astfel de manifestări constituie un 
element important de evaluare a activităţii ştiinţifice. Planificarea manifestărilor ştiinţifice se 
face  la începutul anului academic. 
     Art.12. (1) Cercetarea ştiinţifică studenţească reprezintă o parte integrantă a cercetării 
universitare. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară sub diverse forme: 
cercetare ştiinţifică realizată în mod independent (îndrumată de cadrele didactice şi care se 
finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, de disertaţie etc.); antrenarea şi 
participarea studenţilor la realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică; organizarea sub 
egida facultăţilor a unor cercuri ştiinţifice studenţeşti. 
     (2) Se acordă o atenţie deosebită activităţii ştiinţifice a masteranzilor  prin angrenarea 
acestora în echipe/colective de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice, publicarea şi 
valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare derulate în timpul programului de studii de 
masterat  şi a  lucrărilor de disertaţie. Departamentele coordonatoare ale programelor de studii 
de masterat vor evalua şi asigura implicarea masteranzilor în  colective de cercetare,  ca şi 
activităţi premergătoare accesului în ciclul universitar de studii doctorale.  
     (3) Pentru studenţi cercetarea ştiinţifică reprezintă un criteriu esenţial în procesul de 
evaluare pentru obţinerea burselor de performanţă. 
     (4) Anual, la nivelul facultăţilor şi al U.R.G.S. se pot organiza sesiuni de comunicări ştiinţifice 
ale studenţilor. De organizarea acestora răspund şefii de departamente ale facultăţilor. 
U.R.G.S. poate organiza manifestări ştiinţifice în colaborare  cu alte universităţi, sau poate 
participa la faze locale, naţionale şi internaţionale ale manifestărilor ştiinţifice studenţeşti.  
     Art.13. Doctoranzii înmatriculaţi la Şcoli doctorale în diferite centre universitare, constituie o  
resursă umană de cercetare importantă a U.R.G.S.  
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     Art.14. Dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice a cercetării şi stimularea utilizării 
interdisciplinare a acesteia, constituie o sarcină nemijlocită şi constantă a managementului 
universităţii, facultăţilor şi departamentelor.  
     Art.15. Activitatea de cercetare ştiinţifică a U.R.G.S. se poate desfăşura  în colaborare cu 
alte universităţi, respectiv institute de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul 
unor reţele sau consorţii de cercetare prin care universitatea să promoveze excelenţa în 
cercetare. 
      Art.16. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare 
se realizează şi individual, situaţie în care departamentul trebuie să aprobe introducerea  în 
programul său de cercetare  a temei de cercetare ştiinţifice independente.  
     Art.17. Programul anual de cercetare ştiinţifică al U.R.G.S. este elaborat de către 
prorectorul universităţii în colaborare cu directorii departamentelor facultăţilor, pe baza 
planurilor anuale ale facultăţilor şi departamentelor. Acesta este avizat de Consiliul 
Cercetării Ştiinţifice şi aprobat de Senat. 

 
Capitolul III.  EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
     Art.18. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică recunoscute, se materializează în: 
proiecte şi granturi de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile naţionale şi internaţionale, 
contracte de cercetare; rapoarte şi sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetării, la 
biblioteca U.R.G.S. şi la arhiva Consiliul Cercetării Ştiinţifice; invenţii şi inovaţii tehnice, 
 sisteme, modele, produse cu drept de proprietate intelectuală, produse program, soluţii de 
modernizare şi creştere a eficienţei economice etc.; cărţi, tratate şi monografii cu conţinut 
ştiinţific inedit publicate în editura U.R.G.S., recunoscute la nivel naţional şi internaţional; 
comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, publicate în volume;  articole publicate în 
reviste de specialitate din ţară şi străinătate, recunoscute pe plan naţional de către C.N.C.S.I.S. 
sau internaţional;  teze de doctorat finalizate; premii ale Academiei Române, premii ale unor 
uniuni, asociaţii profesionale şi instituţii de prestigiu din ţară şi din străinătate. 
     Art. 19. Fiecare cadru didactic completează la sfârşitul anului calendaristic o „Fişă de 
evaluare activităţii de cercetare” şi “Centralizatorul cercetării ştiinţifice” efectuată în anul 
încheiat. Conţinutul Fişei respectiv  şi punctajele  acordate sunt avizate de Consiliul Cercetării 
Ştiinţifice şi aprobate de Senat. Conducerea fiecărui departament şi a unităţilor de cercetare, 
prezintă Consiliilor Facultăţilor un „Raport anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică”. 
Sinteza acestor rapoarte este înaintată prorectorului, şi, în baza lor, se va întocmi Raportul pe 
universitate care va fi avizat de Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii Româno-Germană 
din Sibiu şi apoi prezentat în Senat  
     Art.20.  Nerealizarea activităţii de cercetare ştiinţifică prevăzută în cadrul normei didactice, 
atrage după sine penalizări salariale sau mărirea normei didactice cu un procent corespunzător 
activităţii de cercetare prevăzută în norma didactică respectivă, conform normelor în vigoare. 
     Art.21.  Cadrele didactice şi cercetătorii pot breveta rezultatele originale. În acest caz 
universitatea, ca titular, poate asigura, la recomandarea Consiliul Cercetării Ştiinţifice, 
finanţarea costurilor brevetării şi plata taxelor de protecţie a brevetelor conform legii. Autorii 
brevetelor vor beneficia de premii conform legislaţiei în vigoare. 
     Art.22. Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii Româno-Germană din Sibiu asigură 
evidenţa individualizată a documentelor privind programele, proiectele, granturile, contractele şi 
prestările de servicii încheiate la nivel local, regional, naţional sau internaţional. 
     Art.23. Pentru valorificarea cercetărilor proprii, universitatea organizează manifestări 
ştiinţifice locale, regionale, naţionale sau internaţionale. Universitatea asigură popularizarea 
manifestării, sprijină organizarea şi desfăşurarea acesteia. 
     Art.24. Manifestările ştiinţifice se organizează din resursele financiare ale departamentelor, 
facultăţilor, unităţilor de cercetare sau ale URGS. Structurile de cercetare care organizează 
manifestările ştiinţifice pot folosi fonduri puse la dispoziţie în acest scop de diferite instituţii, 
asociaţii şi firme sau obţinute prin sponsorizare. Lucrările manifestărilor ştiinţifice care se 
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editează, trebuie să menţioneze explicit că s-au desfăşurat sub egida U.R.G.S. şi, respectiv, a 
unităţii care le-a organizat 
     Art.25. Rezultatele evaluării activităţii de cercetare ştiinţifică vor fi luate în considerare la: 
concursuri, promovări, premieri; diferenţierile salariale; acordarea titlului de profesor consultant 
şi prelungirea activităţii; acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice; 
includerea în planul de publicaţii al Editurii BURG; aprobarea înfiinţării unor colective de 
cercetare şi introducerea unor cursuri noi, specializări şi masterate.  
     Art.26. Pentru activitatea ştiinţifică deosebită, Senatul Universităţii acordă diplome, distincţii 
şi premii conform cu prevederile din Cartă. 
     Art.27. Universitatea sprijină publicarea altor reviste ştiinţifice ale facultăţilor.  
     Art.28. Senatul aprobă planul editorial al Editurii BURG la propunerea Consiliului Editorial, 
prin care se valorifică  cu prioritate rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate  
 
Capitolul IV.  DISPOZIŢII FINALE 
 
     Art.29. Consiliile Facultăţilor pot adopta hotărâri prin care să detalieze  anumite articole din 
prezentul regulament în funcţie de specificul activităţilor. 
     Art.30. Modificările şi completările prezentului regulament se pot face cu aprobarea 
Senatului Universităţii.  
     Art.31. Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitatea Româno-Germană 
din Sibiu intră în vigoare la data adoptării de către Senat.  
 
 
 
Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 37 din 25 iunie 2008 

şi modificat prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 73 din 21 decembrie 2011 
 


