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CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, denumită în continuare UNAp
„Carol I”, este cuprinsă în sistemul naŃional de cercetare-dezvoltare în categoria instituŃiilor de
învăŃământ superior acreditate, având şi calitatea de instituŃie de educaŃie şi cercetare ştiinŃifică în
ramura de ştiinŃă „ŞtiinŃe militare, informaŃii şi ordine publică”.
(2) UNAp „Carol I” este instituŃie militară de învăŃământ superior subordonată ministrului
apărării naŃionale.
(3) În UNAp „Carol I” cercetarea ştiinŃifică este organizată şi se desfăşoară având la bază
cerinŃele planului naŃional de cercetare, dezvoltare şi inovare, documentele programatice
multianuale ale Comisie Europene şi AgenŃiei de cercetare şi tehnologii a NATO precum şi planul
sectorial al Ministerul Apărării NaŃionale cu respectarea normelor legale existente la nivel naŃional
şi a celor elaborate în Ministerul Apărării NaŃionale (Anexa nr. 1).
Art. 2. - Îndeplinirea obiectivelor strategice ale UNAp „Carol I” în domeniul cercetării
ştiinŃifice se realizează prin:
a)
elaborarea unor lucrări de referinŃă necesare structurilor de apărare şi securitate,
procesului de învăŃământ militar, de pregătire a comandamentelor şi de instruire a
trupelor;
b)
elaborarea de studii în domeniile de competenŃă;
c)
oferirea de consultanŃă, sprijin documentar şi expertiză;
d)
organizarea de stagii de practică de cercetare ştiinŃifică, programe de internship şi
stagii de instruire;
e)
dezvoltarea relaŃiilor de colaborare cu instituŃii de învăŃământ superior din Ńară şi din
străinătate, în scopul creşterii eficienŃei cercetării ştiinŃifice şi prestigiului
universităŃii.
Art. 3. - (1) Activitatea de cercetare ştiinŃifică din cadrul UNAp „Carol I” se desfăşoară
respectând principiul unităŃii dinamice dintre învăŃământ şi cercetarea ştiinŃifică prin diseminarea
rezultatelor cercetării ştiinŃifice şi includerea acestora în procesul de învăŃământ.
(2) Cercetarea ştiinŃifică este o componentă fundamentală a activităŃii universităŃii şi are un
rol determinant în aprecierea performanŃei profesionale şi a prestigiului personalului didactic.
(3) În UNAp „Carol I” dreptul de a desfăşura activităŃi de cercetare-dezvoltare şi inovare
este recunoscut oricărei persoane fizice.
(4) UNAp „Carol I” garantează dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităŃii
de cercetare-dezvoltare în condiŃii de competenŃă şi cu respectarea prevederilor legale şi
contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală şi de utilizare a rezultatelor.
(5) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaŃia privind proprietatea intelectuală,
UNAp „Carol I” garantează persoanelor prevăzute la alin. (3) dreptul de participare la beneficiile
rezultate, în condiŃii contractuale specificate, precum şi dreptul de preemŃiune în contractarea
lucrărilor de continuare a activităŃilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de
transfer tehnologic al acestora.
(6) În UNAp „Carol I” respectarea principiilor de etică şi bună conduită în cercetarea
ştiinŃifică se oglindeşte în toate aspectele privind organizarea şi desfăşurarea acestei activităŃi.
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Art. 4. - (1) UNAp „Carol I” poate oferi servicii specifice (consultanŃă, expertiză etc),
inclusiv prin asociere, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităŃii de cercetaredezvoltare, potrivit prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea ministrului apărării naŃionale.
(2) Lucrările de cercetare ce se realizează pentru beneficiarii din afara M.Ap.N. se execută
numai pe bază de contracte.
Art. 5. - (1) UNAp „Carol I” poate participa în nume propriu la activităŃi tehnico-ştiinŃifice
internaŃionale şi poate încheia în mod direct contracte privind aceste activităŃi, în condiŃiile legii cu
respectarea reglementărilor din Ministerul Apărării NaŃionale.
(2) UNAp „Carol I” poate colabora cu instituŃii similare de stat şi private la promovarea unor
programe de formare continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenŃilor şi alte asemenea
activităŃi.
Art. 6. - UNAp „Carol I”, în calitate de unitate de cercetare-dezvoltare care beneficiază de
finanŃare şi din fonduri publice, urmăreşte realizarea condiŃiilor favorabile desfăşurării cercetării
ştiinŃifice, astfel:
a)
dezvoltarea bazei materiale şi actualizarea documentaŃiei ştiinŃifice;
b)
adoptarea unor structuri organizatorice optimizate şi a unui management performant,
de nivel internaŃional;
c)
eliminarea posibilităŃilor de generare a unor acte de concurenŃă neloială;
d)
condiŃii optime de activitate şi de dezvoltare profesională pentru cercetătorii ştiinŃifici
şi personalul didactic;
e)
sprijin administrativ pentru personalul care defăşoară activităŃi de cercetare
ştiinŃifică, astfel încât timpul alocat pentru activităŃi administrative de către
personalul care nu ocupă funcŃii de conducere sau administrative să nu depăşească, în
medie, 10% din timpul de lucru al acestuia.

C A P I T O L U L II
CONDUCEREA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE
Art. 7. - (1) Conducerea activităŃilor de cercetare ştiinŃifică se realizează de către structurile
şi persoanele care încadrează funcŃii de conducere, conform prevederilor cartei universitare.
(2) Orientarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică din universitate, în acord cu planul strategic
al universităŃii, se realizează prin consiliul ştiinŃific al universităŃii şi prin consiliile ştiinŃifice ale
centrelor de cercetare ştiinŃifică, a căror activitate se desfăşoară conform prevederilor
regulamentelor proprii.
(3) Planul de cercetare ştiinŃifică al UNAp „Carol I” reprezintă instrumentul principal prin
care se asigură coordonarea şi corelarea activităŃilor de cercetare ştiinŃifică, corelarea activităŃilor de
cercetare ştiinŃifică cu activităŃile de învăŃământ, precum şi coerenŃa şi continuitatea cercetării
ştiinŃifice.
(4) Anual, consiliul ştiinŃific al universităŃii analizează stadiul îndeplinirii planului de
cercetare ştiinŃifică şi al atingerii obiectivelor strategiei de cercetare ştiinŃifică.
(5) Conducerea executivă a cercetării ştiinŃifice este realizată de către locŃiitorul
comandantului (prorector) pentru cercetare ştiinŃifică.
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C A P I T O L U L III
CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ UNIVERSITARĂ
Art. 8. - (1) Cercetarea ştiinŃifică în UNAp „Carol I” este organizată şi se desfăşoară
individual sau în colective de cercetare în cadrul centrelor de cercetare ştiinŃifică ca unităŃi de
cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică, în cadrul unităŃilor funcŃionale organizate în baza
legii, astfel:
a)
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, ca structură de cercetaredezvoltare a universităŃii;
b)
Centrele de cercetare ştiinŃifică constituite la nivelul departamentelor/facultăŃilor.
(2) Cercetarea ştiinŃifică se poate desfăşura şi prin colaborare cu alte instituŃii de învăŃământ
şi/sau de cercetare ştiinŃifică din Ńară şi din străinătate, inclusiv în cadrul unor reŃele sau structuri
asociative de cercetare, cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
(3) Centrele de cercetare ştiinŃifică vor prezenta periodic în consiliul ştiinŃific al universităŃii
rapoarte asupra activităŃii desfăşurate.
Art. 9. - (1) ÎnfiinŃarea, organizarea şi desfiinŃarea centrelor de cercetare ştiinŃifică se face
conform prevederilor legale în vigoare şi se aprobă de senatul universităŃii.
(2) Centrul de cercetare ştiinŃifică, ca structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate
juridică, trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiŃii:
a)
este înfiinŃat printr-o decizie a conducerii universităŃii, conform legii;
b)
are titulatură proprie, misiune şi un regulament propriu de funcŃionare;
c)
are personal şi conducere proprii;
d)
activitatea centrului este înregistrată distinct în cadrul contabilităŃii universităŃii,
conform legii.
Art. 10. - (1) În activitatea de cercetare ştiinŃifică sunt cuprinşi cercetători ştiinŃifici, personal
didactic, cursanŃi, studenŃi, studenŃi-doctoranzi şi specialişti în problematica abordată prin tema de
cercetare.
(2) În raport de gradul de complexitate al temelor de cercetare ştiinŃifică şi activităŃilor,
colectivele pot fi interdisciplinare, cu personal numai din cadrul universităŃii şi/sau colective mixte,
cu colaboratori din instituŃii din Ńară şi din străinătate, prin colaborare individuală.
(3) Pentru stimularea cercetării ştiinŃifice şi atragerea tinerilor cercetători şi studenŃi, UNAp
„Carol I” poate organiza competiŃii prin granturi de cercetare internă finanŃate prin bugetul de
venituri proprii. ActivităŃile ce pot fi finanŃate prin aceste granturi interne sunt: mobilităŃi,
informare-documentare şi creşterea vizibilităŃii ştiinŃifice prin publicare în reviste stiinŃifice cu
prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaŃionale recunoscute.
Art. 11. - (1) Personalul didactic care desfăşoară cercetare ştiinŃifică în UNAp „Carol I” are
obligaŃia ca în cadrul normei universitare de 40 de ore săptamânale să efectueze un număr de cel
puŃin 24 de ore de cercetare ştiinŃifică
(2) Norma didactică efectivă stabilită de senatul universităŃii 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 convenŃionale.
(3) Norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităŃi de cercetare
ştiinŃifică se constituie respectând prevederile legale.
NECLASIFICAT

7 din 33

NECLASIFICAT

(4) În statele de funcŃiuni ale unităŃilor funcŃionale de învăŃământ pot exista posturi de
cercetători ştiinŃifici care pot fi ocupate, pe termen limitat, de cercetători ştiinŃifici sau de personal
didactic.
Art. 12. - (1) Cercetătorii ştiinŃifici desfăşoară activităŃi specifice, stabilite în fişa individuală
a postului şi în conformitate cu prevederile planului de cercetare ştiinŃifică al centrului.
(2) În universitate funcŃiile de cercetare ştiinŃifică sunt: asistent cercetare (ACS); cercetător
ştiinŃific (CS); cercetător ştiinŃific gradul III (CSIII); cercetător ştiinŃific gradul II (CSII); cercetător
ştiinŃific gradul I (CSI).
Art. 13. – Cercetătorii ştiinŃifici, personalul didactic, studenŃii, studenŃii-doctoranzi şi
cursanŃii pot desfăşura cercetare ştiinŃifică în afara programului normal de lucru/studiu, în baza unui
contract încheiat cu UNAp „Carol I” sau cu alŃi beneficiari, cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
Art. 14. - (1) Principiul de bază al planificării cercetării ştiinŃifice în UNAp „Carol I” este
cel al centralizării propunerilor de teme, proiecte şi programe de la cercetătorii ştiinŃifici şi de la
personalul didactic prin unităŃile funcŃionale, academice sau de cercetare ştiinŃifică, sub forma
proiectelor planurilor de cercetare ştiinŃifică, la BPCCSU care elaborează planul de cercetare
ştiinŃifică al universităŃii prin încorporarea tuturor propunerilor înaintate (Anexa nr.2).
(2) Planul de cercetare ştiinŃifică al UNAp „Carol I” cuprinde programele, proiectele şi
temele de cercetare care se vor desfăşura pe durata unui an universitar, fiind întocmit în
conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 3.
(3) La elaborarea planului de cercetare ştiinŃifică al UNAp „Carol I” se au în vedere nevoile
procesului de învăŃământ, acordurile de colaborare ştiinŃifică încheiate cu alte instituŃii, concordanŃa
cu planurile de învăŃământ, planul asigurării tehnico-materiale, planul cu principalele activităŃi şi
posibilităŃile financiare.
(4) Propunerile de teme, proiecte şi programe de cercetare ştiinŃifică pentru includerea în
planul de cercetare ştiinŃifică al universităŃii se fac prin asumarea temelor solicitate de beneficiari
(PreşedinŃie, Parlament, Secretariatul general al M.Ap.N., direcŃii centrale din M.Ap.N., S.M.G.
etc.), cât şi prin identificarea de subiecte originale, de interes pentru comunitatea academică.
(5) Consiliul ştiinŃific al universităŃii avizează planul de cercetare ştiinŃifică al UNAp „Carol
I”, document care după aprobarea de către senat devine documentul fundamental pentru planurile de
cercetare ştiinŃifică ale centrelor de cercetare ştiinŃifică din cadrul unităŃilor funcŃionale, academice
sau de cercetare ştiinŃifică din universitate.
(6) În scopul organizării activităŃilor desfăşurate de cercetătorii ştiinŃifici pentru realizarea
planului de cercetare ştiinŃifică, şeful proiectului de cercetare întocmeşte Fişa lucrării de cercetare
ştiinŃifică (Anexa nr. 4).
(7) ActivităŃile de cercetare ştiinŃifică desfăşurate de cadrele didactice pentru realizarea
planului de cercetare ştiinŃifică sunt cuprinse în Fişa cadrului didactic de planificare a activităŃii de
cercetare ştiinŃifică (Anexa nr. 5).

NECLASIFICAT

8 din 33

NECLASIFICAT

C A P I T O L U L IV
PARTICIPAREA LA PROIECTE DE
CERCETARE ŞTIINłIFICĂ PE BAZĂ DE GRANTURI
Art. 15. – (1) UNAp „Carol I” poate participa în calitate de coordonator sau de partener,
independent şi/sau în calitate de membru al unui consorŃiu, la competiŃiile pe proiecte lansate la
nivel naŃional sau internaŃional.
(2) UNAp „Carol I” încurajează şi susŃine depunerea de proiecte de cercetare al căror
obiectiv principal se înscrie, cu prioritate, în aria de expertiză şi interes a Ministerului Apărării
NaŃionale, instituŃiilor cu atribuŃii în domeniul ordinii publice şi siguranŃei naŃionale, precum şi teme
şi subiecte transdisciplinare, cercetare ştiinŃifică fundamentală în domenii avansate care să susŃină
elaborarea, experimentarea şi implementarea conceptelor, politicilor şi strategiilor de apărare şi
securitate.
Art. 16. – (1) Pentru cercetarea ştiinŃifică pe bază de grant sau contract, universitatea îşi
asumă următoarele obligaŃii:
a)
asigură cadrul general administrativ, financiar, juridic şi de management al
proiectelor;
b)
controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligaŃiilor
asumate;
c)
informează, la cerere, beneficiarii asupra derulării fiecărui program sau proiect;
d)
numeşte un nou director de program/proiect în cazul în care cel anunŃat iniŃial nu mai
poate coordona proiectul;
e)
pune la dispoziŃia membrilor colectivelor de cercetare din universitater, baza
materială şi fondul de documentare de care dispune.
(2) În cazul proiectelor cofinanŃate, în funcŃie de cerinŃele şi valoarea confinanŃării precum şi
de resursele la dispoziŃie, universitatea poate asigura procentul de cofinanŃare prin angajarea de
resurse financiare, materiale sau de personal.
Art. 17. – (1) IniŃierea unei propuneri de proiect este responsabilitatea
directorului/responsabilului de proiect şi se realizează prin întocmirea şi înaintarea la BPCCSU a
fişei de propunere a proiectului (Anexa nr. 6). În cazuri excepŃionale, când instituŃia propune un
proiect, directorul şi/sau responsabilul de proiect poate fi numit de către consiliul de administraŃie
sau se poate organiza un concurs pentru ocuparea acestui post.
(2) IniŃierea, execuŃia şi finalizarea proiectelor de cercetare ştiinŃifică se desfăşoară conform
ghidului din Anexa nr. 7.
(3) Succesiunea activităŃilor desfăşurate de personalul şi structurile UNAp „Carol I” pentru
managementul proiectelor de cercetare ştiinŃifică este arătată în Anexa nr. 8.
Art. 18. – (1) Cercetătorii ştiinŃifici şi personalul didactic, precum şi studenŃii pot participa la
realizarea lucrărilor de cercetare ştiinŃifică adjudecate prin competiŃie sau atribuite direct, în cadrul
programelor şi proiectelor finanŃate de organizaŃii şi agenŃii contractante, interne sau internaŃionale.
(2) Numărul maxim de ore lucrate peste orele de program în cadrul proiectelor de cercetare
ştiinŃifică se aprobă de către senatul universităŃii, la propunerea consiliului ştiinŃific al universităŃii
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
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(3) Participarea cercetătorilor ştiinŃifici şi a personalului didactic din universitate la
competiŃiile de proiecte şi la contractarea lucrărilor de cercetare cu diferitele autorităŃi contractante
se face numai cu avizul locŃiitorului comandantului (prorector) pentru cercetarea ştiinŃifică.
(4) UNAp „Carol I” încurajează participarea unui număr cât mai mare de studenŃi şi/sau
studenŃi-doctoranzi în proiecte de cercetare ştiinŃifică.
(5) Pentru realizarea proiectelor de cercetare ştiinŃifică pot fi angajaŃi specialişti din afara
universităŃii, care îndeplinesc condiŃiile legale, în funcŃie de necesităŃile proiectului, cu respectarea
legislaŃiei muncii sau a încheierii contractelor civile, potrivit dreptului comun în materie.
(6) De regulă, postul de director şi/sau responsabil ştiinŃific al unui proiect de cercetare
ştiinŃifică coordonat de UNAp „Carol I” este deŃinut de o persoană cu contract de muncă permanent
în universitate.
(7) În cazuri excepŃionale şi numai cu aprobarea consiliului de administraŃie, din motive de
eligibilitate sau performanŃă ştiinŃifică, un proiect de cercetare ştiinŃifică coordonat de UNAp „Carol
I” poate avea ca director o persoană din afara UNAp „Carol I” angajată cu contract de muncă pe
perioadă determinată, pentru perioada de participare la proiectul respectiv, cu respectarea legislaŃiei
muncii sau a încheierii contractelor civile, potrivit dreptului comun în materie.
Art. 19. - (1) Orele prestate la realizarea proiectelor de cercetare în afara programului
normal de lucru al UniversităŃii se plătesc din fondurile proiectului de cercetare-dezvoltare, aprobate
prin bugetul activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii, conform legii.
(2) EvidenŃa orelor lucrate se Ńine pe fişe individuale de pontaj întocmite lunar prin grija
directorului de proiect de cercetare, avizate de locŃiitorul comandantului (prorectorul) pentru
cercetare ştiinŃifică şi aprobate de comandantul (rectorul) UNAp „Carol I” (Anexa nr. 9).
(3) În cazul în care o persoană execută lucrări la mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare
într-o lună, se întocmeşte o singură fişă centralizatoare de pontaj în care se consemnează orele
lucrate la fiecare proiect, precum şi totalul orelor lucrate, caz în care fişa se întocmeşte de unul
dintre directorii de proiect numit de comandantul (rectorul) universităŃii şi se semnează de către toŃi
directorii de proiect la care au fost prestate activităŃi (Anexa nr. 10).
Art. 20. – Pentru derularea unui proiect de cercetare-dezvoltare, directorul de proiect are
următoarele responsabilităŃi:
a)
stabileşte tema proiectului, stabileşte parteneriatul şi lista de personal a proiectului;
b)
întocmeşte şi înaintează fişa de propunere a proiectului la BPCCSU;
c)
întocmeşte documentaŃia solicitată pentru participarea la competiŃie (cererea de
finanŃare, formular ştiinŃific etc);
d)
verifică împreună cu personalul specializat din BPCCSU documentaŃia proiectului
solicitată pentru participarea la competiŃie;
e)
derulează demersurile pentru depunerea documentelor solicitate de autoritatea
contractantă pentru participarea la competiŃie;
f)
semnează documentele de negociere a contractelor de finanŃare;
g)
întocmeşte documentaŃia pentru contractare;
h)
derulează demersurile pentru obŃinerea semnăturilor necesare pe documentaŃia pentru
contractare;
i)
înaintează autorităŃii contractante dosarul de contractare în vederea semnării
contractului de finanŃare;
j)
participă la activitatea de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului conform
sarcinilor stabilite prin documentaŃia proiectului;
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k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

monitorizează şi răspunde de îndeplinirea, la termen, calitativ şi cantitativ a
obiectivelor asumate prin documentaŃia proiectului;
transmite la BPCCSU toate documentele solicitate, necesare sintetizării datelor
privind monitorizarea activităŃilor de cercetare desfăşurate în cadrul proiectului
(copie raport tehnico ştiinŃific/similar; fişele de pontaj etc.)
întocmeşte şi supune avizării şi aprobării raportul de necesitate pentru efectuarea
achiziŃiilor de materiale necesare executării proiectului, în vederea completării PAP;
răspunde de utilizarea resurselor financiare şi materiale în conformitate cu
prevederile contractului de finanŃare a proiectului.
răspunde de respectarea regulilor referitoare la evidenŃa documentelor elaborate în
cadrul proiectelor pentru managementul acestuia şi a rezultatelor proiectului;
întocmeşte documentaŃia necesară pentru contestaŃie şi o înaintează pentru obŃinerea
avizelor şi aprobării;
întocmeşte raportul tehnico ştiinŃific (similar) şi avizează raportul financiar pentru
fiecare tranşă de plată (tranşa poate să conŃină mai multe etape/faze).
avizează pontajele individuale şi întocmeşte centralizatorul lunar cu numărul de ore
efectuate de personalul;
întocmeşte documentaŃia pentru finalizarea proiectului şi o înaintează Serviciului
Financiar Contabil.
înaintează autorităŃii contractante dosarul de finalizare a proiectului.

Art. 21. – ResponsabilităŃile BPCCSU privind derularea proiectelor de cercetare sunt
următoarele:
a)
întocmeşte, pe baza informaŃiilor puse la dispoziŃie de directorii/responsabilii de
proiect, documentele instituŃionale necesare participării la competiŃiile de
proiecte/granturi;
b)
asigură corespondenŃa cu organismele finanŃatoare ale proiectelor care se derulează
în universitate;
c)
asigură corespondenŃa cu instituŃii din străinătate în vederea depunerii de proiecte;
d)
verifică împreună cu directorii/responsabilii de proiecte documentaŃia pentru
contractare;
e)
sprijină directorii de proiect pentru completarea şi înregistrarea documentelor anexe;
f)
identifică potenŃiali parteneri, redactează acorduri bilaterale, informează personalul
universităŃii;
g)
administrează contul universităŃii pe platformele site-urilor de interes în domeniul
cercetării ştiinŃifice;
h)
monitorizează proiectele de cercetare;
i)
Ńine evidenŃa proiectelor derulate în universitate.
Art. 22 (1) Pentru avizarea internă a rezultatelor cercetării ştiinŃifice derulată prin proiecte,
acolo unde acest lucru este cerut prin contractul de finanŃare sau prin ghidul participantului,
universitatea constituie o comisie compusă din specialişti din domeniul proiectului care nu fac parte
din echipa integrată a acestuia.
(2) Comisia de avizare internă are următoarele atribuŃii principale:
a)
verificarea existenŃei şi calităŃii rezultatului cercetării (studii, rapoarte de testare,
prototipuri, standarde etc.) în corelaŃie cu alte documente de atestare a nivelului
tehnic şi ştiinŃific (procese verbale de avizare a standardelor, rapoarte de testare a
prototipurilor etc.), acolo unde este cazul;
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b)

verificarea proceselor verbale de recepŃie a rezultatului cercetării executate de
parteneri.

Art. 23. – (1) Fondurile puse la dispoziŃie pentru realizarea obiectivelor asumate prin
granturile de cercetare câştigate în competiŃiile de proiecte, se utilizează conform contractelor
încheiate cu autoritatea contractantă.
(2) La sfârşitul fiecărui an bugetar, conducerea universităŃii prezintă senatului universitar un
raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia a fost
cheltuită.

CAPITOLUL V
EVALUAREA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE
Art. 24. – (1) Fiecare centru de cercetare ştiinŃifică îşi stabileşte prin regulamentul propriu
de funcŃionare criterii specifice de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinŃifice şi a valorificării
acestor rezultate.
(2) Fiecare centru de cercetare ştiinŃifică prezintă anual în consiliul ştiinŃific al
universităŃii un raport privind activitatea de cercetare ştiinŃifică.
Art. 25. – La începutul fiecărui an universitar, în luna octombrie, consiliul ştiinŃific al
universităŃii va analiza îndeplinirea planului de cercetare ştiinŃifică al universităŃii pentru anul
universitar încheiat, pe baza următorilor indicatori principali:
a)
cărŃi de autor;
b)
cărŃi realizate în colectiv;
c)
articole/studii publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenŃă;
d)
articole/studii publicate în reviste ştiinŃifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de
baze de date internaŃionale recunoscute;
e)
capitole de carte, articole/studii în volume colective sau în volume ale conferinŃelor
ştiinŃifice;
f)
citări în cărŃi (nu se iau în considerare autocitările);
g)
citări în articole/studii publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de
influenŃă (nu se iau în considerare autocitările);
h)
citări în articole/studii publicate în reviste ştiinŃifice cu prestigiu recunoscut sau
indexate în baze de date internaŃionale recunoscute (nu se iau în considerare
autocitările);
i)
editarea de volume publicate la edituri cu prestigiu internaŃional;
j)
editarea de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut;
k)
organizarea de manifestări ştiinŃifice în străinătate;
l)
organizarea de manifestări ştiinŃifice în Ńară.
m)
premii şi distincŃii ştiinŃifice obŃinute;
n)
granturi şi contracte de valorificare a cercetării ştiinŃifice;
o)
recenzii favorabile ale unor personalităŃi ştiinŃifice cu autoritate recunoscută în
domeniu;
p)
nominalizarea în consiliile editoriale, ca referenŃi ştiinŃifici sau în colectivele de
redacŃie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaŃionale
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q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

recunoscute) sau în colective editoriale ale unor edituri recunoscute la nivel naŃional
şi internaŃional;
nominalizarea în comitetele ştiinŃifice sau în comitetele organizatorice ale unor
manifestări ştiinŃifice internaŃionale;
prelegeri ştiinŃifice susŃinute în Ńară sau în străinătate;
brevete de invenŃie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi
altele asemenea;
tehnologii, procedee, produse informatice, reŃete, formule, metode şi altele asemenea;
modele de laborator (machete, montaje provizorii, modelări, simulări);
modele funcŃionale (modele experimentale, loturi pilot sau prototipuri de cercetare);
prototipuri virtuale, prototipuri tehnologizate, demonstratoare tehnologice;

Art. 26. Criteriile generale de evaluare a proiectelor/temelor de cercetare sunt:
a)
înscrierea acestora în priorităŃile de dezvoltare a învăŃământului superior militar şi
civil;
b)
meritul ştiinŃific al proiectului;
c)
calitatea concepŃiei proiectului;
d)
calitatea colectivului de cercetare;
e)
baza materială disponibilă a realizării proiectului;
f)
realismul bugetului solicitat;
g)
estimarea valorii ştiinŃifice a rezultatelor cercetării;
h)
valorificarea posibilă a rezultatelor prin introducerea lor în circuitul ştiinŃific şi prin
modernizarea bazei materiale a învăŃământului.
Art. 27. Criteriile generale pentru evaluarea rezultatelor cercetării ştiinŃifice sunt
urmatoarele:
a)
importanŃa teoretică pentru dezvoltarea ştiinŃei în general şi pe domenii de
specialitate;
b)
tendinŃe pe plan internaŃional şi naŃional;
c)
importanŃa practic-aplicativă pentru economie, cultură, viaŃa socială, protecŃia
mediului, utilizarea unor metode de cercetare noi;
d)
contribuŃia la perfecŃionarea învăŃământului şi modernizarea mijloacelor de
învăŃământ.

C A P I T O L U L VI
VALORIFICAREA REZULTATELOR
CERCETĂRII ŞTIINłIFICE
Art. 28. – (1) Rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică se valorifică potrivit modalităŃilor
prevăzute în planul de cercetare ştiinŃifică, prin:
a)
înaintarea studiilor elaborate către cei ce le-au solicitat, dar şi către alŃi beneficiari
posibili – factori de decizie politico-militară, organelor centrale ale M.Ap.N., alte
structuri indicate de eşaloanele superioare;
b)
introducerea în sistemele de informare documentară informatizată;
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c)

dezvoltarea studiilor în lucrări publicate în volum şi distribuite atât în M.Ap.N., cât şi
la instituŃii ale administraŃiei publice centrale, de învăŃământ şi de cercetare,
personalităŃilor ştiinŃifice militare şi civile, din Ńară şi străinătate;
d)
elaborarea de comunicări ştiinŃifice prezentate în cadrul unor manifestări ştiinŃifice
naŃionale sau cu participare internaŃională;
e)
publicarea diverselor studii, materiale, articole;
f)
includerea în doctrine, regulamente şi manuale;
g)
difuzarea, în întregime sau în extras, sub formă de documentar sau studiu, a
realizărilor obŃinute;
h)
completarea programelor de învăŃământ cu elemente rezultate din activitatea de
cercetare ştiinŃifică proprie.
(2) Concluziile activităŃii de cercetare ştiinŃifice desfăşurată în cadrul unei teme/proiect de
cercetare ştiinŃifică sunt prezentate în rapoarte de cercetare ştiinŃifică (Anexa nr. 11).
Art. 29. – (1) Pentru diseminarea şi valorificarea experienŃei acumulate şi a rezultatelor
cercetării ştiinŃifice desfăşurate în UNAp “Carol I“, precum şi abordarea unor aspecte ştiinŃifice de
interes, centrele de cercetare ştiinŃifică organizează manifestări ştiinŃifice (conferinŃe, sesiuni
ştiinŃifice, simpozioane, mese rotunde etc.).
(2) Rezultatele teoretice ale cercetării ştiinŃifice se introduc în evidenŃa bibliotecii
universitare.
(3) Rezultatele cercetării ştiinŃifice se înregistrează, în evidenŃa contabilă a UNAp “Carol I“
şi se depun la BPCCSU în vederea înregistrării lor în registrul de evidenŃă a rezultatelor cercetării
conform celor prevăzute în Anexa nr. 12.
(4) Documentele se întocmesc în 3 exemplare originale, se înregistrează la CDC şi vor fi
aprobate de comandantul (rectorul) UNAp “Carol I”. După aprobare documentele se distribuie astfel:
1 exemplar la autoritatea contractantă, 1 exemplar la BPCCSU şi 1 exemplar la directorul de proiect.
Art. 30. – (1) În scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinŃifice, UNAp “Carol I“, prin
editura proprie, tipăreste şi difuzează publicaŃii stiinŃifice specifice.
(2) Tipurile, titlurile, tirajul, destinaŃia, costurile antecalculate şi termenele de realizare a
publicaŃiilor stiinŃifice se prevăd în planul anual de editare care se se analizează în consiliul ştiinŃific
al universităŃii şi se aprobă de consiliul de administraŃie al universităŃii.
Art. 31. – (1) În fiecare an, consiliul ştiinŃific al universităŃii acordă premiul pentru cea mai
valoroasă lucrare ştiinŃifică teoretică elaborată de un cercetător ştiinŃific sau un cadru didactic.
(2) Pentru a recunoaşte rezultatele deosebite obŃinute în cercetarea ştiinŃifică, UNAp “Carol
I“ poate acorda diplome, distincŃii şi premii.

C A P I T O L U L VII
FINANłAREA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE
Art. 32. – (1) Sursele de finanŃare pentru activitatea de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în
UNAp „Carol I” se constituie din:
a)
fonduri de la bugetul de stat;
b)
fonduri atrase de la agenŃi economici;
c)
fonduri provenite din programe şi/sau cooperări naŃionale şi internaŃionale;
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d)
fonduri acordate de fundaŃii sau provenind din alte surse private;
e)
alte fonduri constituite conform legii.
(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanŃarea
obiectivelor din planul de cercetare ştiinŃifică, precum şi pentru finanŃarea activităŃilor de cercetare
cu finanŃare parŃială pe programe internaŃionale, la care universitatea contribuie cu fonduri, conform
acordurilor încheiate cu partenerii străini.
(3) Pentru finanŃarea cercetării ştiinŃifice, UNAp “Carol I“ se poate asocia cu instituŃii,
organizaŃii, entităŃi economice etc. din Ńară şi/sau din străinătate, prin acorduri de parteneriat sau
contracte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 33. – Fondurile atrase având ca destinaŃie finanŃarea cercetării ştiinŃifice se utilizează
pentru:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

realizarea temelor/proiectelor de cercetare;
realizarea de baze de date pentru cercetarea ştiinŃifică;
acesul universităŃii la bazele de date ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale;
îmbunătăŃirea infrastructurii de cercetare ştiinŃifică;
acordarea premiilor anuale;
finanŃarea participărilor la manifestări ştiinŃifice;
publicarea de articole în reviste de prestigiu;

Art. 34. – (1) Fondurile puse la dispoziŃie pentru realizarea obiectivelor asumate prin
granturile de cercetare câştigate în competiŃiile de proiecte, se utilizează conform contractelor
încheiate cu autoritatea contractantă.
(2) Cuantumul regiei pentru granturile de cercetare este stabilit prin decizia consiliului de
administraŃie al universităŃii, dar nu mai puŃin de 10% din totalul cheltuielilor directe.
(3) La sfârşitul fiecărui an bugetar, conducerea universităŃii prezintă senatului universitar un
raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia a fost
cheltuită.
Art. 35. – (1) Materialele consumate, documentaŃiile şi rezultatele cercetării ştiinŃifice se
înregistrează şi se scad din evidenŃa contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) AchiziŃiile efectuate în vederea executării contractelor se înregistrează în contabilitate
potrivit legislaŃiei în vigoare.

C A P I T O L U L VIII
DISPOZIłII FINALE
Art. 36. – (1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către
senatul universităŃii şi devine obligatoriu pentru întregul personal al UNAp „Carol I”.
(2) Prezentul regulament poate fi modificat numai cu aprobarea senatului UNAp „Carol I”.
(3) Prezentul regulament va fi actualizat în conformitate cu prevederile Planului naŃional de
cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014 – 2020 şi cu cele ale programului Cadru
pentru cercetare şi inovare ORIZONT 2020 al Comisiei Europene, după intrarea în vigoare a acestor
documente.
(3) Prezentul regulament abrogă Regulamentul cercetării ştiinŃifice din Universitatea
NaŃională de Apărare, aprobat de senatul universitar în şedinŃa din 04.02.2004.
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GLOSAR DE
DEFINIłII ŞI ABREVIERI
DEFINIłII
Autoritatea contractantă - parte într-un contract de finanŃare, care, fie în baza legii, fie în
baza unui alt contract de finanŃare legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanŃează
realizarea unui obiectiv, stabilind în mod univoc condiŃiile în care cealaltă parte va realiza contractul
ce se încheie în acest scop.
Cercetarea fundamentală - activităŃile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal,
pentru dobândirea unor cunoştinŃe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor
observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.
Cercetarea aplicativă - investigaŃia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinŃe în
vederea unui obiectiv practic, specific.
ConsorŃiu - grup de unităŃi de cercetare conduse de un coordonator, care are ca scop
monitorizarea unui obiectiv general, pe toată perioada derulării procesului de cercetare, până la
atingerea rezultatelor previzionate.
Contractor - parte într-un contract de finanŃare care, acceptând finanŃarea şi condiŃiile
asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului.
Contract de finanŃare - contractul în care una dintre părŃi, denumită autoritate contractantă,
are dreptul şi obligaŃia de a impune în mod univoc celeilalte părŃi, denumită contractor, obiectivele
pentru care se face finanŃarea şi condiŃiile în care se face aceasta.
Diseminare - transmiterea informaŃiilor, a experienŃei şi a bunelor practici, precum şi
cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi
inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative.
Grantul - este o formă specifică de finanŃare, pe baze competitive, a temelor de cercetare
ştiinŃifică de interes naŃional, cu un pronunŃat caracter de originalitate. FinanŃarea prin granturi se
utilizează în scopul de promovare a descoperirilor ştiinŃifice, de formare si de dezvoltare a carierelor
ştiinŃifice şi de stimulare a integrării cercetării româneşti în circuitele ştiinŃifice internaŃionale.
Lucrare de cercetare-dezvoltare - componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care
are un obiectiv concret.
Managementul de proiect - constă în planificarea, organizarea şi gestionarea (controlul)
sarcinilor şi resurselor, urmărind atingerea unui anumit obiectiv, în condiŃiile existenŃei unor
constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri.
Monitorizare - activitatea de a urmări, a observa, a măsura şi a verifica în mod sistematic,
precum şi de a promova măsurile adecvate pentru a menŃine pe calea predefinită o operaŃiune, un
proces sau altele asemenea.
Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program,
cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată
utilizând resursele alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităŃi.
Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-ştiinŃific care prezintă obiectivul şi
rezultatele activităŃilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acŃiunile concrete
pentru valorificarea rezultatelor obŃinute.
Raport intermediar de activitate - conŃine documentele elaborate de conducătorul de
proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de
planificare şi programare. Raportul intermediar de activitate descrie activităŃile desfăşurate în
perioada de referinŃă (a fazei de execuŃie raportate), evidenŃiază întârzierile şi necorelările apărute în
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derularea proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective. Raportul intermediar de
activitate pune în evidenŃă cheltuielile efectuate de contractor, pentru susŃinerea financiară a
activităŃilor efectuate în cadrul fazei de execuŃie raportate.
Raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementării unui proiect,
elaborat de conducătorul de proiect la încheierea proiectului, pe baza comparării stadiului final
obŃinut cu cel prevăzut iniŃial.
Subcontractor - persoană juridică sau fizică menŃionată întru-un contract de finanŃare, către
care contractorul poate subcontract o parte din acel contract, cu aprobarea autorităŃii contractante.
Subcontractorul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru partea din contract care
urmează să fie subcontractată.
Unitate de management - entitate care gestionează (din punct de vedere ştiinŃific si
financiar) proiecte dintr-un anumit domeniu al GDI, selectate în sistem competiŃional şi finanŃate de
la bugetul de stat pe baza de contracte de finanŃare;
Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate,
conform cerinŃelor activităŃii industriale sau comerciale, în viaŃa socială, economică şi culturală.

ABREVIERI
AC - Autoritate Contractantă
BA - Biroul AchiziŃii
BPCCSU - Biroul Programe Comunitare şi Cercetare ŞtiinŃifică Universitară
BDI – bază de date internaŃională
RCD - Raport de cercetare dezvoltare
CE - Centre de ExcelenŃă
CDC - Compartimentul Documente Clasificate
CDI - Cercetare Dezvoltare si Inovare
ISI – bază de date academică administrată de Thomson Reuters
MApN - Ministerul Apărării NaŃionale
MECTS - Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
PN II - Planul NaŃional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
PC7 – Programul Cadru 7
PAP - Plan de AchiziŃii Publice
SMG – Statul Major General
UNAp “Carol I “ – Universitatea NaŃională de Apărare “Carol I”
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LISTA ANEXELOR
ANEXA nr. 1 LegislaŃie orientativă
ANEXA nr. 2 Planificarea cercetării ştiinŃifice
ANEXA nr. 3 Planul cercetării ştiinŃifice (model)
ANEXA nr. 4 Fişa lucrării de cercetare ştiinŃifică (model)
ANEXA nr. 5 Fişa cadrului didactic de planificare a activităŃii de cercetare ştiinŃifică (model)
ANEXA nr. 6 Fişa de propunerere a proiectului (model)
ANEXA nr. 7 Ghid privind managementul proiectelor de cercetare ştiinŃifică
ANEXA nr. 8 Succesiunea activităŃilor pentru managementul proiectelor de cercetare ştiinŃifică
ANEXA nr. 9 Fişă individuală de pontaj (model)
ANEXA nr. 10 Fişa centralizatoare de pontaj (model)
ANEXA nr. 11 Raport de cercetare ştiinŃifică (model)
ANEXA nr. 12 EvidenŃa rezultatelor cercetării ştiinŃifice
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ANEXA nr. 1

LEGISLAłIE ORIENTATIVĂ
privind cercetarea ştiinŃifică
-

-

-

-

Legea nr. 1/2011 - Legea educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Lege nr. 319 din 08/07/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă nr. 75/2005 privind asigurarea
calităŃii educaŃiei.
Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 41/1998
privind taxele în domeniul protecŃiei proprietăŃii industriale şi regimul de utilizare a acestora.
Lege nr.206 din 27/05/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinŃifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 50/2003 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea
şi funcŃionarea parcurilor ştiinŃifice şi tehnologice.
Legea nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate.
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenŃie, republicată în anul 2002.
OrdonanŃa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinŃifică şi dezvoltarea tehnologică,
cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 297/1995 privind stimularea agenŃilor economici în procesul de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării finanŃate din fonduri publice.
Ordin nr. 3848/2004 privind aprobarea criteriilor de selectare a instalaŃiilor şi obiectivelor
speciale de interes naŃional utilizate pentru activitatea de cercetare dezvoltare.
Hotărâre de Guvern nr. 1062 din 19/10/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru evaluarea şi clasificare în vederea certificării a unităŃilor şi instituŃiilor din sistemul
naŃional de cercetare-dezvoltare.
Hotărâre de Guvern nr.882 din 31/08/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.644 din
08/09/2011 privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării.
Hotărâre de Guvern nr. 789 din 3 august 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în
scopul clasificării universităŃilor şi ierarhizării programelor de studii.
Hotărâre de Guvern nr. 681 din 29/06/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare
de doctorat.
Hotărâre de Guvern nr. 457 din 04/05/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăŃământul
superior.
Hotărâre de Guvern nr.134 din 16/02/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităŃi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a
inovării, finanŃate de la bugetul de stat.
Hotărâre de Guvern nr. 475 din 23/05/2007 privind aprobarea Planului naŃional de cercetaredezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013.
Hotărâre de Guvern nr. 217 din 28/02/2007 privind aprobarea Strategiei naŃionale în
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013.
Hotărâre de Guvern nr.1265 din 13/08/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind contractarea, finanŃarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de
cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acŃiunilor cuprinse în Planul naŃional de cercetaredezvoltare şi inovare.
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-

-

-

-

-

-

-

Hotărâre de Guvern nr. 264 (r1) din 13/03/2003 privind stabilirea acŃiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăŃi în avans din fonduri
publice.
Hotărâre de Guvern nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinŃării pe lângă Ministerul Apărării
NaŃionale şi unităŃile din subordinea sa a unor activităŃi finanŃate integral din venituri proprii.
Hotărârea de Guvern nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice
privind constituirea, funcŃionarea, evaluarea şi acreditarea entităŃilor din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susŃinere a acestora.
Hotărâre de Guvern nr. 707 din 18/07/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituŃiilor de învăŃământ
superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să
funcŃioneze provizoriu, a locaŃiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de
studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăŃământ şi
limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenŃi care pot fi şcolarizaŃi în anul
universitar 2012-2013.
Ordin nr. 3850 din 02/05/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în
vederea autorizării provizorii, acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe
domenii.
Ordin nr. 5039/2003 al M.E.C.T. de aprobare a procedurii de acreditare a entităŃilor din
infrastructura de inovare şi transfer tehnologic.
Ordin nr. 20 din 23/02/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 05/03/2009,
privind participarea unităŃilor de cercetare-dezvoltare şi a instituŃiilor de învăŃământ superior
din Ministerul Apărării NaŃionale la activităŃi de cercetare-dezvoltare, altele decât cele
cuprinse în planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică şi tehnologii militare al
Ministerului Apărării NaŃionale.
Ordin nr. 3845 din 06/05/2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din
29/06/2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenŃă a rezultatelor
activităŃilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităŃii
de cercetare-dezvoltare.
Ordin nr. 7079/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecŃia informaŃiilor
clasificate din domeniul cercetării ştiinŃifice şi dezvoltării tehnologice.
Normă metodologică din 19/10/2011 pentru evaluarea şi clasificare în vederea certificării a
unităŃilor şi instituŃiilor din sistemul naŃional de cercetare-dezvoltare.
O.M. nr. 33/1999 - InstrucŃiuni privind managementul activităŃilor de cercetare ştiinŃifică
pentru tehnică şi tehnologii militare -1.1005.
Procedura de sistem privind „Accesarea instrumentelor structurale de către structurile
Ministerului Apărării NaŃionale”; P.S.-01150-38.00-001.
Carta UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
Strategia de cercetare ştiinŃifică a UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
Regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului ştiinŃific al UNAp “Carol I“.
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ANEXA nr. 2

PLANIFICAREA
cercetării ştiinŃifice în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”
Pentru elaborarea Planului de cercetare ştiinŃifică al universităŃii se desfăşoară următoarea
succesiune de activităŃi:
− Trimiterea de cereri de propuneri de teme de cercetare ştiinŃifică la beneficiarii externi –
ultima săptămână a lunii ianuarie;
− Primirea propunerilor de teme de la beneficiarii externi – ultima săptămână a lunii aprilie;
− Elaborarea proiectelor planurilor centrelor de cercetare - ultima săptămână a lunii mai;
− Discutarea şi avizarea proiectelor de plan în consiliul ştiinŃific al CSSAS şi în consiliile
facultăŃilor - prima săptămână a lunii iunie;
− Trimiterea proiectelor de plan la BPCCSU - prima săptămână a lunii iunie;
− Elaborarea proiectului planului cercetării ştiinŃifice al universităŃii - a doua săptămână a lunii
iunie;
− Discutarea şi avizarea proiectului planului cercetării ştiinŃifice în consiliul ştiinŃific al
universităŃii - şedinŃa din luna iunie;
− Trimiterea proiectului planului cercetării ştiinŃifice la senat, spre aprobare - şedinŃa senatului
din luna iulie;
− Multiplicarea şi introducerea în bibliotecă – a doua săptămână a lunii august;
− Informare prin adresă către instituŃiile, ministerele, direcŃiile, statele majore ale categoriilor
de forŃe ale armatei privind cuprinderea în plan a propunerilor acestora de teme de cercetare a doua săptămână a lunii septembrie.
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ANEXA nr. 3

PLANUL CERCETĂRII ŞTIINłIFICE
(model)
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ANEXA nr. 4

FIŞA LUCRĂRII DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
(model)
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”

NECLASIFICAT
Exemplarul nr.

AVIZAT
LOCłIITORUL COMANDANTULUI PENTRU
CERCETARE ŞTIINłIFICĂ (PRORECTOR)
...................
................................................................

FIŞA LUCRĂRII DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
1. Denumirea lucrării: .......................................................
2. Perioada de rezolvare: .......................................................
3. Scopul şi importanŃa lucrării: ....................................................
4. Produsul final (descriere): ...................................................................
5. Beneficiarul/beneficiarii lucrării: ................................................................
6. Persoanele care participă la realizarea lucrării: .........................................................
−
din structura titulară de plan: ............................................................................
−
colaboratori: ..............................................................
7. Structurarea problematicii lucrării (interogaŃiile exprimate de nedeterminările ce se cer înlăturate,
problemele ce trebuie soluŃionate) .........................................
8. Estimarea nevoilor de documentare şi de asigurare materială ..........................................
9. Durata etapelor de cercetare:
a. studiu şi documentare: .......................................................
b. formularea problemelor de rezolvat: .....................................................
c. elaborarea de studii: ..............................................................
d. elaborarea soluŃiilor posibile: ...................................................
e. analiza soluŃiilor: .............................................................
f. experimentarea soluŃiilor (dacă este cazul): .............................................................
g. alegerea variantei optime: .............................................................
h. redactarea lucrării de cercetare: .............................................................
i. discutarea lucrării în colectivul de cercetare şi în consiliul ştiinŃific/consiliul facultăŃii: ........
j. înaintarea lucrării către beneficiar: .............................................................
k. redactarea raportului de cercetare: .............................................................
10. ObligaŃiile colectivului de elaborare a lucrării, ale colaboratorilor şi ale beneficiarului:
a. condiŃii de eficienŃă .............................................................
b. restricŃii .............................................................
c. data prezentării părŃii de lucrare (propunerilor) de către colaboratori .........................
d. activităŃile (aplicaŃii, activităŃi de pregătire, documentări, activităŃi metodico-experimentale
etc.) la care participă membrii colectivului în vederea elaborării lucrării ..................................
e. datele evaluărilor intermediare .............................................................
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f. data discutării lucrării în colectivul de elaborare .............................................................
g. data prezentării lucrării spre avizare consiliului ştiinŃific/consiliul facultăŃii şi spre aprobare
locŃiitorului comandantului (prorector) pentru cercetarea ştiinŃifică ...............................................
h. data înaintării lurării căte beneficiar/beneficiari .............................................................
i. data trimiterii de către beneficiar/beneficiari a punctului de vedere privind lucrarea de
cercetare .............................................................
j. data prezentării raportului de cercetare spre aprobare comandantului (rectorului)
universităŃii .............................................................

DIRECTORUL
CENTRULUI DE STUDII STRATEGICE
DE APĂRARE ŞI SECURITATE
................
(gradul)
............................................

ŞEFUL
COLECTIVULUI DE ELABORARE
A LUCRĂRII DE CERCETARE
................

(prenumele şi numele)

(gradul)

............................................
(prenumele şi numele)
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ANEXA nr. 5

FIŞA CADRULUI DIDACTIC
DE PLANIFICARE A ACTIVITĂłII DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
(model)
UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”
FACULTATEA .............................................................
Departamentul.................................................................

NECLASIFICAT
Exemplar nr. __

APROB
DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI.............................
................
(gradul)
............................................................
(prenumele şi numele)

PLANIFICAREA
activităŃii de cercetare ştiinŃifică a ................(gradul didactic, prenumele şi numele)..............................
în anul universitar ............................................
Tema cadru : ................................................................
Proiect de cercetare : .....................................................
Tema de cercetare propusă: ...........................................
Concretizarea
Colaboratori
Nr.
Luna
Nr. ore
Activitatea planificată
a fi desfăşurată
activităŃii
crt.
planificate
(materialul elaborat)
0
1
2
3
4
5

Total ore

Semnătura...........................
NOTĂ:
1. Fiecare cadru didactic desfăşoară activitate de cercetare ştiinŃifică.
2. Numărul total de ore (rubrica nr. 2) trebuie să corespundă cu cel din fişa cu repartiŃia sarcinilor didactice de
la catedră.
3. Dacă nu este acoperită norma didactică, se poate completa cu ore de cercetare ştiinŃifică (o oră echivalează cu 0,5
ore cercetare ştiinŃifică), conform L. 1/2011.
4. Activitatea planificată (rubrica nr. 4) se referă la: studiu materiale din reviste sau de pe INTERNET;
traduceri de articole; elaborarea unui articol sau capitol din lucrare, etc.
5. Concretizarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică (rubrica nr.5) se face prin: articole, lucrări de cercetare
ştiinŃifică, teme de curs, cursuri, comunicări în cadrul diferitelor manifestări ştiinŃifice, cărŃi. Acestea pot fi
elaborate în perioade de timp variabile. Exemplu: un articol poate fi trimis la o revistă lunar, iar o carte se
poate scrie numai la finalizarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică (ş.a.m.d.).
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NECLASIFICAT

ANEXA nr. 6

FIŞĂ DE PROPUNERE A PROIECTULUI
(model)
UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

NECLASIFICAT
Exemplarul nr.

AVIZAT
LOCłIITORUL COMANDANTULUI (PRORECTOR)
PENTRU CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
...................
(gradul)
................................................................
(prenumele şi numele)

FIŞĂ DE PROPUNERE A PROIECTULUI
PROGRAMUL
(SURSĂ DE FINANłARE)
DOMENIUL/AXA
TITLUL/ACRONIMUL
COORDONATOR

PARTENERI

DIRECTOR/
RESPONSABIL
VALOARE ESTIMATĂ
PROIECT/U.N.Ap. „Carol I”
VALOARE COFINANłARE
U.N.Ap.„Carol I”(dacă este cazul)
DURATA
SEMNĂTURA INIłIATORULUI PROIECTULUI

...................
(gradul)

................................................
(prenumele şi numele)
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ANEXA nr. 7

GHID
privind managementul proiectelor de cercetare ştiinŃifică
RESPONSABILITĂłI

Stabilirea temei, titlului, acronimului, obiectivelor,
rezultatelor

X

Completarea Fişei de propunere a proiecului şi
transmiterea către BPCCSU

X

Analiza eligibilităŃii proiectului şi potenŃialului de
susŃinere al UNAp „Carol I”
Stabilirea bugetului, echipei integrate de proiect şi
responsabilităŃilor partenerilor şi membrilor acesteia

X

X

ExecuŃia
proiectului

Identificarea resurselor materiale existente, precum şi
a celor necesare a fi achiziŃionate.
Întocmirea listei de achiziŃii
Completarea documentelor anexe la cererea de
finanŃare
Completarea şi depunerea cererii de finanŃare
Înaintarea eventualelor contestaŃii către Autoritatea
Contractantă
Negocierea contractului de finanŃare a proiectului de
cercetare-dezvoltare cu Autoritatea Contractantă
Încheierea contractului de finanŃare a proiectului de
cercetare-dezvoltare cu Autoritatea Contractantă
Încheierea contractelor individuale cu membrii
echipei de proiect
EvidenŃa internă a modului de desfăşurare a
proiectului în conformitate cu prevederile contractului
de finanŃare

Cf. Pachetului
de informaŃii

X
X
X

Pentru
proiecte în
parteneriat

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Întocmirea Raportului de necesitate pentru achiziŃia
de materiale necesare executării proiectului

X

X

X

Realizarea achiziŃiiilor şi înregistrarea în evidenŃa
financiar contabilă

X

X

X

Cf. OUG
34/2006

X

Cf.cerinŃelor
AC

X
X

v. Capitolul VI

Întocmirea Raportului ŞtiinŃific anual

Finalizarea
proiectului

OBS.

X

Stabilirea partenerilor, a instituŃiei coordonatoare
(CO), a directorului şi a responsabililor de proiect
IniŃierea
proiectului

Director de
proiect

BPCCSU

Serviciul
financiar-contabil

Director
administrativ

ACTIVITĂłI

Juridic

Rector

ETAPE

EvidenŃa rezultatelor obŃinute
Valorificarea rezultatelor obŃinute
Întocmirea Fişei de evidenŃă a rezultatului/rezultatelor
activităŃilor de cercetare-dezvoltare
Postarea rezultatelor cercetării pe pagina web proprie,
într-o secŃiune special prevăzută
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v. Anexa nr. 4
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ANEXA nr. 8

SUCCESIUNEA
activităŃilor pentru managementul proiectelor de cercetare ştiinŃifică
DIRECTOR DE PROIECT

Completează Fişa de propunere a proiecului şi o transmite către BPCCSU
COMPART. JURIDIC

SERV.FINANCIAR-CONTABIL

BPCCSU

Analiza eligibilităŃii proiectului şi potenŃialului de susŃinere al UNAp „Carol I”
DIRECTOR DE PROIECT

DIRECTOR ADMINISTRATIV

Întocmirea listei de achiziŃii
BPCCSU

Completarea documentelor anexe la cererea de finanŃare
DIRECTOR DE PROIECT

Completarea şi depunerea cererii de finanŃare,
Înaintarea eventualelor contestaŃii către A.C.,
Negocierea contractului de finanŃare cu A.C.
RECTOR

COMPART. JURIDIC

SERV.FIN.-CONTABIL

DIRECTOR PROIECT

Încheierea contractului de finanŃare a proiectului cu A. C.
RECTOR

COMPART. JURIDIC

SERV.FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR PROIECT

Încheierea contractelor individuale cu membrii echipei de proiect
RECTOR

BPCCSU

DIRECTOR PROIECT

EvidenŃa internă a modului de desfăşurare a proiectului
DIRECTOR ADMINISTRATIV

SERV.FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR PROIECT

Întocmirea Raportului de necesitate pentru achiziŃia de materiale
DIRECTOR ADMINISTRATIV

SERV.FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR PROIECT

Realizarea achiziŃiiilor şi înregistrarea în evidenŃa financiar contabilă
DIRECTOR DE PROIECT

Întocmirea Raportului ŞtiinŃific anual
SERV.FINANCIAR-CONTABIL

BPCCSU

DIRECTOR PROIECT

EvidenŃa rezultatelor obŃinute
SERV.FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR DE PROIECT

Valorificarea rezultatelor obŃinute
BPCCSU

DIRECTOR DE PROIECT

Întocmirea Fişei de evidenŃă a rezultatelor activităŃilor de cercetare-dezvoltare
DIRECTOR DE PROIECT

Postarea rezultatelor cercetării pe pagina web
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ANEXA nr. 9

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE PONTAJ
(model)

APROB
COMANDANTUL (RECTORUL)
UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE „CAROL I”
...................
(gradul)
.....................................................................
(prenumele şi numele)

AVIZAT
LOCłIITORUL COMANDANTULUI (PRORECTOR)
PENTRU CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
...................
(gradul)
.....................................................................
(prenumele şi numele)

FIŞA INDIVIDUALĂ DE PONTAJ
a activităŃilor executate în afara programului în cadrul proiectului de cercetare
„....................................................................................................................”
Codul proiectului: ......................
Numele şi prenumele: ........................
PoziŃia în proiect: ..................................
Luna:
Saptamana

Anul:
Interval

Nr. ore
lucrate

Locul
desfăşurării
activităŃii

ActivităŃi/rezultate

Săptămâna I
Săptămâna II
Săptămâna III
Săptămâna IV
Săptămâna V
Total
Certific pe propria răspundere că activităŃile s-au desfăşurat în afara programului şi nu se suprapun cu alte activităŃi desfăşurate la norma de
bază, cumul, plata cu ora.
Data:
................
Semnătură angajat,...........................................

Certific îndeplinirea/efectuarea sarcinilor/activităŃilor
Director /Responsabil proiect
...... .................
........................................................
NOTĂ: La întocmirea Fişei individuale de pontaj nu se vor lua în calcul orele lucrate duminica şi în zilele de sărbători
legale
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ANEXA nr. 10

FIŞA CENTRALIZATOARE DE PONTAJ
(model)

NOTĂ: La întocmirea Fişei centralizatoare de pontaj nu se vor lua în calcul orele lucrate duminica şi în zilele de
sărbători legale.
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ANEXA nr. 11

RAPORT DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
(model)

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”

NECLASIFICAT
Exemplarul nr.

APROB
COMANDANTUL (RECTORUL)
UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE „CAROL I”
..................
(gradul)
.........................................................................
(prenumele şi numele)

DE ACORD
LOCłIITORUL COMANDANTULUI PENTRU
CERCETARE ŞTIINłIFICĂ (PRORECTOR)
...................
(gradul)
.....................................................................
(prenumele şi numele)

RAPORT DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
1. Denumirea lucrării de cercetare ştiinŃifică .....................................
2. Colectivul (autorul) de elaborare ..............................................
3. Beneficiarul lucrării .................................................................
4. Probleme soluŃionate:
a) ......................................
b) .....................................
5. Varianta optimă a problemelor soluŃionate (cu argumente ştiinŃifice, calcule, demonstraŃii, hărŃi,
scheme etc.):
a) ......................................
b) .....................................
6. Propuneri pentru valorificarea rezultatelor cercetării ......................................
7. Probleme noi, derivate din lucrarea de cercetare, ce necesită a fi clarificate în viitor .........
8. Punctul de vedere al beneficiarului .............................................................
ŞEFUL
UNITĂłII FUNCłIONALE
................
(gradul)
............................................

ŞEFUL
COLECTIVULUI DE CERCETARE
................

(prenumele şi numele)

(gradul)

............................................
(prenumele şi numele)
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ANEXA nr. 12

EVIDENłA
rezultatelor cercetării ştiinŃifice
1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” evidenŃa rezultatelor cercetării ştiinŃifice se Ńine
de către BPCCSU într-un registru special constituit, conform Ordinului ministrului educaŃiei,
cercetării şi inovării nr. 3845 din 06/05/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de
evidenŃă a rezultatelor activităŃilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a
rezultatelor activităŃii de cercetare-dezvoltare, cu următoarele aspecte:
a. Registrul se completează de către o persoana autorizată numită prin OZU de comandantul
universităŃii;
b. Registrul se păstrează atât în format electronic, fiind disponibil în vederea vizualizării pe
pagina web a UniversităŃii, într-o secŃiune special prevăzută pentru acest subiect, precum şi
în format tipărit;
c. Registrul are caracter anual şi face parte din categoria documentelor cu regim special;
d. Registrul în format tipărit, compus din totalitatea fişelor de evidenŃă a rezultatelor, se
şnuruieşte, se sigilează şi se certifică cu numărul de pagini, sub semnătura comandantului
universităŃii şi a şefului serviciului financiar-contabil.
2) Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeşte, după aprobarea raportului final de
activitate, Fişa de evidenŃă a rezultatelor activităŃilor de cercetare-dezvoltare, astfel:
a. Tabelul nr. 1 se completează în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de
activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;
b. Tabelul nr. 2 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităŃilor de
valorificare a rezultatelor cercetării şi se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.
3) Fişa de evidenŃă a rezultatelor activităŃilor de cercetare-dezvoltare se completează în sistem online, pe site-ul oficial al autorităŃii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Accesarea sistemului
informatic se va face pe bază de drepturi de acces, şi anume:
a. Introducerea datelor se realizează de către persoana desemnată în acest sens la nivelul
UniversităŃii şi care are întreaga răspundere asupra corectitudinii datelor introduse;
b. Responsabilitatea veridicităŃii datelor introduse
în sistemul informatic aparŃine
directorului/responsabililui proiectului de cercetare-dezvoltare;
c. Sistemul informatic generează fişe pentru fiecare dintre partenerii la proiectul de cercetaredezvoltare, care le preiau în registrul de evidenŃă a acestora.
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