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Capitolul 1. Aspecte generale 
 
Art. 1.1 
Departamentul de cercetare științifică și creație academică (DCSCA) din Universitatea „Tibiscus” din 
Timișoara (denumită în continuare UTT) a fost înființat,conform Cartei universitare UTT, art. 67, alin 2. 
 
Art. 1.2. 
Departamentul de cercetare științifică și creație academică (DCSCA) se organizează, reorganizează și se 
desființează prin hotărâre a Senatului UTT. 
 
Art. 1.3.  
Departamentul de cercetare științifică și creație academică (DCSCA) are misiunea de a asigura 
vizibilitatea UTT la nivel național și internațional în domeniul cercetării ștințifice și a creației 
academice. 
 
Art. 1.4. 
Departamentul de cercetare științifică și creație academică (DCSCA) are ca obiective:  
- colaborarea cu Consiliul Științific al UTT; 
- stimularea și susținerea parteneriatelor academice cu alte universități; 
- stimularea și susținerea proiectelor de cercetare comune ale unităților de cercetare din UTT și a 

proiectelor comune ale unităților de cercetare din UTTcu alte unități de cercetare din universități 
naționale și internaționale; 

- stimularea interacțiunii dintre cadrele didactice și studenții din UTT în realizarea de activități și 
manifestări științifice cu impact internațional,; 

- înființarea și susținerea centrelor de cercetare (unități de cercetare, institute de cercetare, 
laboratoare, ateliere de creație academice, performanțe ale studenților etc); 

- analizează împreună cu consiliul științific al UTT rapoartele anuale ale unităților de cercetare din 
UTT; 

- evaluarea/acreditarea periodică a unităților de cercetare din UTT pentru acreditarea lor la nivel de 
MEN/CNCSIS; 

- gestionarea proiectelor, granturilor UTT; 
- identificarea partenerilor naționali și internaționali în stabilirea de noi proiecte de cercetare; 
- elaborarea, împreună cu Consiliul Științific al UTT a metodologiei de evaluare/acreditare a 

unităților de cercetare din UTT. 
 
Art. 1.5. 
Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale  nr. 1/2011, OG 
57/2002(modificat şi completat prin OG 6 / 2011) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică,Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare 
(CDI) şi CarteiUniversității „Tibiscus” din Timișoara. 
 
Art. 1.6. 
Cadrul legal privind drepturile de proprietate intelectuală cuprinde: 

- Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificărileulterioare; 
- Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările 

ulterioare. 



  

 

 

 
Art. 1.7. 
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara (numită în continuare UTT) este o universitate privată în 
care activitatea de cercetarea ştiinţifică şi creaţie academică stă la baza procesului de învăţământ 
superior şi reprezintă o prioritate strategică. 
 
Art. 1.8.  
Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie academică din cadrul UTT urmăreşte strategiile şi 
direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel 
instituţional.  
Prin realizarea unei cercetări ştiinţifice şi de creaţie universitare avansate se au în vedere: creşterea 
contribuţiei UTT la dezvoltarea cunoaşterii; creşterea vizibilităţii UTT la nivel regional, naţional şi 
internaţional; creşterea contribuţiei UTT la dezvoltarea socio-economică la nivel regional şi 
naţional. 
 
Art. 1.9.  
Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie academică este o componentă fundamentală a 
activităţii personalului academic din UTT. Activitatea individuală de cercetare ştiinţifică şi creaţie 
academică reprezintă un criteriu fundamental de evaluare a performanţei şi a prestigiului membrilor 
comunităţii academice. 
 
Art. 1.10. 
Membrii comunităţii academice au o autonomie deplină în alegerea temelor şi metodelor de 
cercetare şi creaţie academică. Este responsabilitatea fiecărui membru al comunităţii academice, ca 
prin activitatea de cercetare şi creaţie academică desfăşurată să susţină prestigiul UTT, să sprijine 
misiunea educativă a universităţii şi să ţină cont de nevoile pe termen lung ale societăţii. 
 
Art. 1.11.  
UTT se angajează să promoveze, să susţină, să dezvolte şi să stimuleze logistic şi financiar cercetarea 
ştiinţifică şi creaţia academică, scop în care: încheie acorduri de colaborare,  parteneriate cu mediul 
economic şi social; participă cu experţi la elaborarea strategiilor şi planurilor locale, regionale, 
naţionale şi europene de dezvoltare economico-socială şi promovează un sistem de premiere a 
activităţiiştiinţifice. 
 
Art. 1.12. 
UTT sprijină cercetarea interdisciplinară efectuată în comun de unităţi de cercetare şi creaţie 
academică şi din UTT sau în colaborare cu alte universităţi, institute de cercetare, mediul de afaceri, 
autorităţi publice şi ONG-uri, din ţară şistrăinătate. 
 

Capitolul 2. Desfăşurarea activităţii de cercetare şi creaţie academică 
 
Art. 2.1.  
Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie academică din UTT, se concretizează în Planul anual 
(an academic) de activități științifice, creație academică, dezvoltare și inovare etc.Planul anual (an 
academic) al DCSCA se realizează conform Anexei 1 a prezentului regulament, fiind supus 
aprobării Senatului UTT, în luna octombrie a fiecărui an universitar. 



  

 

 

 
Art. 2.2.  
Activităţile de cercetare ştiinţifică şi de creaţie se pot desfăşura în mod individual sau colectiv, de 
către personalul didactic şi de cercetare titular şi asociat, studenţi licenţă, studenţi masteranzi, 
studenţi doctoranzi, postdoctoranzi, în cadrul UTT sau în colaborare cu unităţi de cercetare 
ştiinţifică şi creaţie, naţionale şi internaţionale. 
 
Art. 2.3.  
Norma universitară a personalului didactic din UTT cuprinde şi activităţi de cercetare ştiinţifică şi 
de creaţie academică. Aceste activităţi sunt cuprinse în fişa postului. 
 
Art. 2.4.  
Prin excepţie şi în cazuri justificate norma universitară poate conţine numai activităţi didactice. 
Norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi de 
creaţie academică sau echivalente acestora este superioară celei minime, fără a depăşi limita 
maximă prevăzută de lege, conform deciziei consiliului facultăţii, la propunerea directorului de 
department. 
 
Art. 2.5.  
Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform regulilor stabilirii 
normei minime, diferenţele până la norma didactică minimă se completează cu activităţi de 
cercetare ştiinţifică, cu acordul consiliului facultăţii, la propunerea directorului de departament,. 
Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este 
echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. 
 
Art. 2.6.  
Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor alin. (10) 
- (15) din art. 287 din Legea 1 / 2011 pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă întreagă de 
cercetare ştiinţifică, menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. În 
această perioadă, cadrul didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior. 
 
Art. 2.7.  
Cadrele didactice pot desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi creaţie academicăşi în afara 
normei, de regulă în baza unor contracte de cercetare ştiinţifică şi de creaţie academică sau 
contracte de colaborare încheiate cu UTT sau cu beneficiari externi (naţionali sau internaţionali). 
 
Art. 2.8.  
Unităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie academică pot angaja personal tehnic şi de administraţie, 
pe o perioadă determinată sau nedeterminată şi în limitele resurselor financiare disponibile cu 
acordul favorabil al fondatorului și al senatului UTT. 
 
Art. 2.9.  
Programele de studii de la toate ciclurile de studii din UTT vor conţine activităţi specifice pentru 
pregătirea studenţilor pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie academică. Studenţii interesaţi vor fi 
implicaţi în activităţi de cercetare şi creaţie academică ale unităţilor de cercetare şi creaţie 
academică în cadrul unor granturi de cercetare. Pentru activitatea desfăşurată, aceştia pot fi angajaţi 



  

 

 

pentru perioadă determinată în limita fondurilor unității de cercetare sau pot primi: premii, burse de 
performanţă, alte stimulente. 
 

Capitolul 3. Organizarea activităţii de cercetare şi creaţie academică 
 
Art. 3.1.  
În UTT, activităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie academică se desfăşoară în cadrul 
Departamentului de cercetare științifică și creație academică, a centrelor de cercetare din UTT, 
departamentelor (conform statului de funcţiuni şi fişei postului). 
 
Art 3.2.  
Departamentulde cercetare științifică și creație academic (DCSCA) din UTT nu are personalitate 
juridică. 
 
Art. 3.3 
Departamentulde cercetare științifică și creație academică(DCSCA) din UTTpoate fi format din mai 
multe centre de cercetare/creaţie academică. Un centru de cercetare/creaţie academică poate fi format 
din mai multe laboratoare de cercetare / creaţie academică. 
 
Art. 3.4.  
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei noi unităţi de cercetare sau de creaţie academică pe 
perioadă determinată/nedeterminată – fără personalitate juridică – se face: 

a) la propunerea unui departament, sau a unei facultăţi, cu avizul Consiliului Profesoral / 
Consiliilor profesorale şi se aprobă de Senatul UTT, cu respectarea legislaţiei învigoare; 

b) la propunerea unui grup de facultăţi, cu avizul Consiliilor profesorale şi se aprobă de Senatul 
UTT, cu respectarea legislaţiei învigoare; 

c) La iniţiativa unui grup de entităţi cu personalitate juridică (universităţi, institute de cercetare 
etc.), grup din care UTT face parte prin contracte de colaborare, şi cu aprobarea Senatului 
UTT, cu respectarea legislaţiei învigoare. 

 
Art. 3.5.  
O unitate de cercetare  și creație academică (centru de cercetare fără personalitate juridică), din 
UTT trebuie să îndeplinească simultan următoarelecondiţii: 

a) are avizul consiliului profesoral al facultății sau facultăților ce-l propun spre inființare; 
b) este înfiinţată printr-o hotărâre a Senatului, conformlegii; 
c) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare şi o titulaturăproprie; 
d) directorul unităţii de cercetare este o personalitate cu vizibilitate naţională şi internaţională şi 

cu experienţă în managementulcercetării; 
e) prezintă un program de cercetare relevant, cu direcţii de cercetare binedefinite; 
f) are structură de personal şi conducereproprii; 
g) demonstrează capacitatea de a atrage surse de finanţare si de management eficient al 

veniturilor; 
h) are capacitatea de a atrage noi membrii cu vizibilitate națională și internațională din 

interiorul și exteriorul universității pentru a desfășura activități de cercetare; 
i) are capacitatea de a implica studenții în organizarea activităților unității de cercetare 

(centrului de cercetare, laboratorului etc); 



  

 

 

j) poate dispune de o infrastructurăproprie; 
k) activitatea unităţii poate fi  înregistrată distinct în cadrul contabilităţii UTT, conformlegii. 

 
Art. 3.6.  
O unitate de  cercetare  şi  creaţie  academică este  condusă  de  un  Consiliul  Ştiinţific  / de Creaţie 
Academică constituit din 3-7 membri ai centrului şi de un director care face parte de drept din 
Consiliul Ştiinţific/de Creaţie Academică. Unitatea de cercetare şi creaţie academică are un secretar 
ştiinţific care poate să nu facă parte din Consiliul Ştiinţific/de CreaţieAcademică. 
 
Art. 3.7.  
Consiliul Ştiinţific / de Creaţie Academicăși directorul unităţii de cercetare / creaţie academică se 
aleg odată la 4 ani în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţii de 
cercetare / creaţie academică şi cu Regulamentul departamentului de cercetare ștințifică și creație 
academică. 
 

Capitolul 4. Finanţarea activităţii de cercetare şi creaţie academică 
 
Art.4.1.  
Unităţile de cercetare şi creaţie academică sunt structuri autonome, fără personalitate juridică, cu 
organigramă proprie avizate şi aprobate de Senatul UTT. Unităţile de cercetare şi creaţie 
academicăpot funcţiona și  în regim de autofinanţare. 
 
Art. 4.2. 
Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică se asigură din: 

- fonduri provenite din programe naţionale şi internaţionale şi/sau cooperăriinternaţionale; 
- fonduri atrase de laagenţi economici; 
- fond special de cercetare constituit din veniturile proprii ale universităţii, în baza unei 

metodologii elaborate de CA al UTT şi aprobate deSenat; 
- fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surseprivate; 
- alte fonduri constituite conformlegii. 

 

Art.4.3.  

Unităţile de cercetare şi creaţie academică din cadrul Departamentului de cercetare științifică și 
creație academică din UTT pot să se asocieze cu alte unităţi de cercetare din universităţi, institute de 
cercetare, societăţi comerciale din ţară şi străinătate, pe bază de acorduri de parteneriat sau 
contracte, atât în vederea atrageriide fonduri, cât și a stabilirii unor teme comune de cercetare. 
 
Art. 4.4.  
Cadrele didactice si cercetătorii au obligaţia de a atrage fonduri prin participarea la competiţii de 
proiecte/granturi, din cadrul unor programe naţionale şi internaţionale, precum şi de la agenţii 
economici. 
 
Art. 4.5.  
Cuantumul regiei pentru granturile şi contractele de cercetare şi creaţie academică este stabilit prin 
CA al UTT și prezentat senatului UTT.  



  

 

 

 
Art. 4.6.  
Pentru asigurarea continuităţii cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare bazată pe competiţie de 
granturi şi pentru suportarea unor cheltuieli legate de gestiunea resursei umane, întreţinerea 
infrastructurii și alte activități de cercetare cuantumul aferent regiei se va distribui în funcție de 
nevoile centrului de cercetare la solicitarea directorului de centru către CA din UTT cu aprobarea 
senatului UTT. 
 
Art. 4.7.  
Conducerea UTT, conducerea Departamentului de cercetare științifică și creație academică, 
conducerile facultăţilor şi departamentelor trebuie să se preocupe permanent de dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare şi creaţie academică şi stimulează utilizarea interdisciplinară a acesteia. 
Infrastructura existentă şi dezvoltarea acesteia este  diseminată, periodic, întregii 
comunităţiacademice. 
 
Art. 4.8.  
Departamentul Financiar-Contabil 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 învigoare. 
 

Capitolul 5. Evaluarea activităţii de cercetare şi creaţie academică 
 
Art. 5. 1. 
În evaluarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei academice se vor urmări, în principal, aspecte calitative, 
din care amintim: importanţa teoretică pentru dezvoltarea ştiinţei în general şi pe domenii de 
specialitate/interdisciplinare; tendinţe pe plan internaţional şi naţional; încadrarea în fluxul principal 
de rezultate; caracterul inovativ şi impactul pentru economie, cultură, viaţă socială, protecţia 
mediului; contribuţia la perfecţionarea învăţământului şi modernizarea mijloacelor de învăţământ. 
 
Art. 5.2.  
În evaluarea rezultatelor calitative și cantitativede cercetare şi creaţie academicăse va ţine cont de 
standardele şi indicatorii de performanţă folosiţi în evaluările la nivel naţional (CNATCDU), care se 
referă, în principal,la: 

- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie academică în revistecotate ISI; 
- publicareadelucrăriştiinţificeşidecreaţieacademicăînrevistedinfluxulprincipalde 
- publicaţii, indexate BDI; 
- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie academicăîn volume ale unor conferinţe 

indexateISI; 
- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie academicăîn volume ale unor conferinţe 

indexateBDI; 
- publicarea de tratate, monografii, studii în edituriindexate; 
- citarea lucrărilor în literatura despecialitate; 
- premii şi distincţii ştiinţifice/de creaţieobţinute; 
- nominalizarea în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse înBDI); 
- nominalizarea în colective editoriale ale unor edituri recunoscute la nivel naţional (categoria 

B CNCS) şiinternaţional; 



  

 

 

- invitaţii la conferinţe internaţionale indexateBDI; 
- susţineri de prelegeri înstrăinătate; 
- brevete de invenţii şiinovaţii; 
- teze de doctorat finalizate. Enumerarea nu estelimitativă. 

 
Art. 5.3.  
La nivelul fiecărui domeniu, aprecierea rezultatelor cercetării şi de creaţie academică se face după 
criterii specifice propuse  la nivelul departamentului căruia îi aparţine domeniul respectiv şi 
aprobate de Consiliul Facultăţii. Criteriile de la nivelul fiecărui domeniu se vor regăsi la nivelul 
fiecărei facultăţi şi la nivelul CSCCU al UTT într-o formăunitară. 
 
Art. 5.4.  
La nivelul fiecărei unităţi de cercetare ştiinţifică şi creaţie academică, precum şi la nivelul 
departamentelor, facultăţilor şi al UTT se pot fixa criterii minimale de performanţă. Nerealizarea 
angajamentelor privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia academică prevăzute în norma universitară 
din anul universitar analizat atrage după sine aplicarea de sancţiuni disciplinare sau, dacă este cazul, 
mărirea corespunzătore a normei didactice din următorul an universitar, în conformitate cu Legea 
Educaţiei Naţionale 1/2011 şi Codul Muncii. 
 
Art. 5.5.  
Anual,în luna iulie, conducerea fiecărei unităţi de cercetare(centru de cercetare) şi creaţie academică 
prezintă Consiliului Facultăţii, Departamentului de cercetare științifică și creație academică din UTT în 
ședința senatului UTT, CA al UTT, un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie 
academică pentru anul universitar. Sintezele acestor rapoarte sunt înaintate rectorului, prorectorului, 
președintelui de senat şi în baza lor se va întocmi raportul privind activitatea de cercetare şi creaţie 
academicăa UTT.  
Raportul anual al activităţilor de cercetare şi creaţie academicăal unităţilor de cercetare din UTT, vor fi 
făcute publice pe site-ul unităţilor decercetare/universităţii. 
 
Art. 5.6. 
Departamentului de cercetare științifică și creație academică din UTTrealizează evaluarea periodică a 
unităţilor de cercetare şi creaţie academică la nivel instituţional in vederea acreditării/reacreditării. 
Ele pot fi acreditate/reacreditate şi la nivel naţional de către MEN, prin Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice (CNCS). 
 
Art. 5.7. 
Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie academicăvor avea o pondere importantă, în 
principal, în următoarele situaţii: concursuri,  promovări, premieri; acordarea gradaţiei  de merit; 
acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice; acordarea unor burse de specialitate; 
acordarea anului sabatic; acordarea titlului de profesor emerit; aprobarea prelungirii activităţii; 
aprobarea înfiinţării unor entităţi de cercetare; crearea unor noi specializări la ciclul de master; 
înfiinţarea de şcolidoctorale. 

 
 
 
 



  

 

 

Capitolul 6 . Valorificarea şi diseminarea activităţii de cercetare şi creaţie academică 
 
Art. 6.1.  
Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică şi creaţie academică, denumite mai jos şi creaţie/creaţii, se 
concretizează, în principal, prin:  
- articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate ori volume;  
- monografii, tratate, antologii, studii; 
- brevete de invenţii; tehnologii, metode;  
- produse cu drept de proprietate intelectuală, produse informatice;  
- obiectefizice,alteprodusesimilarede creaţieacademică. 

 
Art. 6.2.  
În cadrul proiectelor de cercetare,rezultatele cercetării şi creaţiei universitare aparţin UTT,conform 
clauzelor contractuale. 
 
Art. 6.3.  
Autorul creaţiei este singurul titular si beneficiarde drepturi morale şi patrimoniale care derivă din 
actul de creaţie. 
 
Art. 6.4.  
Pentru activitatea de cercetare din postul de titular, fişa postului, respectiv contractul de muncă vor fi 
armonizate cu situaţia personală a cercetării şi obiectului cercetării pentru fiecare cadru didactic în parte. 
 
Art. 6.5.  
Studenţii pot beneficia de drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute 
prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare, 
Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi, realizate la nivel de facultate. 
 
Art. 6.6.  
În cazul în care un rezultat de cercetare care aparţine total sau parţial UTT este publicat, UTT 
trebuie să fie menţionată ca afiliere. Afilierea trebuie să conţină informaţiile conforme cu regulile 
de reprezentare vizuală ale UTT. 
 
Art. 6.7.  

Un cadru didactic sau cercetător care lucrează concomitent în două entităţi diferite în cadrul UTT 
sau în UTT şi într-o entitate externă la publicarea rezultatelor poate să indice dubla afiliere. 
 
Art. 6.8.  
În cazul în care informaţiile utilizate şi/sau rezultatele cercetării sunt supuse unor restricţii de 
confidenţialitate, acestea se vor regăsi în cadrul unui acord si vor fi strict respectate. 
 
Art. 6.9.  
În cadrul UTT, cadrele didactice şi cercetătorii pot breveta rezultatele deosebite. UTT în calitate de 
titularva asigura consultanţa necesară şi suportarea, în limita bugetului, a taxelor aferente brevetării 
cu acordul CA. Autorii brevetelor vor fi recompensaţi conform legislaţiei învigoare. 



  

 

 

 
 
Art. 6.10.  
Exploatarea unor rezultate ale cercetării poate fi pusă în practică prin crearea unor entităţi sau prin 
realizarea unui transfer tehnologic direct în mediul economic. 
 
Art. 6.11.  
UTT sprijină ridicarea nivelului ştiinţific şi indexarea publicaţiilor ştiinţifice şi de creaţie ale UTT şi 
asigură suport pentru publicare. 
 
Art. 6.12.  
UTT stimulează şi recompensează excelenţa individuală şi de echipă. Formele de stimulare şi 
susţinere a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor cu performanţe ştiinţifice şi de creaţie 
excepţionale includ: 

a) Finanţarea, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a participării la evenimente 
de prestigiu internaţionale specifice domeniilor, desfăşurate în ţară şi în străinătate, şi 
susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi creaţieiartistice; 

b) acordarea, pe bază de competiţie, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a 
unor granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări şi proiecte de creaţie artistică 
de valoare deosebită, inclusiv teze dedoctorat; 

c) premierea internă a echipelor de cercetare cu rezultate deosebite în publicarea  
rezultatelorcercetării; 

d) acordarea de diplome şidistincţii. 
 

Capitolul7. Buna conduită în activitatea decercetare 
 
Art. 7.1.  
Activitatea în cadrul unităților de cercetare respectă normele din Codul de etică și deontologie 
profesională din cadrul UTT. 
Este responsabilitatea fiecărui membru al comunităţii academice să-şi desfăşoare activitatea de 
cercetare ştiinţifică şi creaţie academică cu integritate şi în concordanţă cucele mai ridicate 
standarde etice. Integritatea ştiinţifică reprezintă angajamentul cercetătorului de a adera la regulile 
fundamentale ale bunei conduite în cercetare: adevăr şi transparenţă, autodisciplină, autocritică şi 
obiectivitate. 
 
Art. 7.2.  
O calitate ridicată a activităţii de cercetare presupune: documentarea fiecărui pas în activitatea de 
cercetare, arhivarea rezultatelor obţinute şi capacitatea de a asigura reproductibilitatea sau 
trasabilitatea acestorrezultate. 
 
Art. 7.3.  
Buna conduită în stabilirea listei autorilor unui rezultat ştiinţific presupune următoarele: 
- calitatea de autor poate fi atribuită doar persoanelor care au avut o contribuţie personală 

semnificativă la concept, realizarea cercetării sau interpretarea rezultatelor; 
- ordinea, respectiv statutul autorilor unei publicaţii ştiinţifice se stabileşte cât mai devreme 

posibil în urma unei discuţii deschise între coautori, semnificaţia fiind specifică 



  

 

 

fiecăruidomeniu; 
- în lista de autori nu pot fi introduse persoane în mod onorific sau din curtoazie, dar nici 

persoane care nu şi-au dat acordul; 
- responsabilitatea asupra rezultatelor publicate revine întregului colectiv deautori. 

 
Art. 7.4.  
Constituie abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare următoarele: 
- plagiatul şiautoplagiatul; 
- confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu datefictive; 
- introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau definanţare; 
- nedezvăluirea situaţiilor de conflict de interese în participarea laevaluări; 
- încălcarea dreptului de proprietateintelectuală; 
- abuzul deautoritate. 
 
Art. 7.5.  
Se recunoaşte greşeala onestă ca parte a activităţii de cercetare. Greşeala nu este considerată neetică, 
dacă odată descoperită este imediat recunoscută, corectată şi diseminată într-un mod transparent. 
 
Art. 7.6.  
Este responsabilitatea fiecărui membru al comunităţii academice ca atunci când are cunoştinţă de o 
încălcare a normelor de bună conduită în activitatea de cercetare să  sesizeze Comisia deEtică. 
 
Art. 7.7.  
Directorii de departamente, decanii si directorii de unități de cercetare au obligaţia să elaboreze 
normele de bună conduită în activitatea de cercetare specifice domeniului în care activează, fiind 
specificare, în regulamentele unităților/centrelor de cercetare. De asemenea, este în responsabilitatea 
lor să facă cunoscute aceste norme întregii comunităţi academice, dar mai ales tinerilor cercetători 
(studenţi). 
 

Capitolul 8. Normative administrative 
Art. 8.1.  
Departamentul pentru Cercetare Științifică și Creație Academică (DCSCU) gestionează proiectele 
strategice ale UTT. 
 
Art. 8.2.  
Veniturile proprii UTT din contractele de cercetare şi creaţie academică se evidenţiază în cont 
distinct/conturi distincte la bancă, fiind utilizate în regim de autofinanţare. 
 

Capitolul 9. Dispoziţii finale 
Art. 9. 1.  
Consiliile facultăţilor, centrele de cercetare pot adopta decizii privind detalierea unor articole din 
prezentul regulament în cadrul regulamentelor de cercetare şi creaţie academică proprii. 
 
Art. 9.2.  
Ediția a I-a a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa de Senat din data de 28.02.2019 
 



  

 

 

Președinte Senat UTT, 
Prof. univ. dr. Loredana-Ileana VÎȘCU 

 
Anexa 1 

 

Plan anual de activități DCSCA 
 

Nr. 
crt. 

Perioada Denumire activitate 
(seminar, simpozion, 
workshop, conferință, 
publicare carte/lucrare 

științifică etc.) 

Responsabil/i 
activitate 
Centru de 

cercetare/unitate 
de cercetare 

Nume, prenume 
responsabil 

activitate/Funcție 
didactică 

Locație 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 


