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Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE. MISIUNE
Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare - dezvoltare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 1. Departamentul de Cercetare Științifică este o structură tehnico-administrativă care
facilitează managementul activităţilor de cercetare şi a proiectelor de cercetare derulate de
personalul instituţiei, fiind un organ executiv subordonat direct Prorectorului Responsabil cu
Activitatea de Cercetare Ştiinţifică.
Capitolul II - OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 2. Obiectul de activitate al Departamentului de Cercetare cuprinde, în principal:
A. Activități administrative pentru susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare:
a. în cadrul Planului de cercetare - dezvoltare al Universităţii;
b. alte activităţi de cercetare - dezvoltare în cadrul contractelor de cercetare
cu finanţare naţională sau internaţională;
c. activități de raportare MEN, CNFIS, ANS, CNCS, etc.
d. activități derulate in baza altor tipuri de contract - prestări servicii;
B. Activităţi suport conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în
domeniul propriu de activitate, cu aprobarea conducerii Universităţii,
constând în:
a. organizarea de manifestări ştiinţifice şi evenimente asociate;
b. consultanţă şi asistenţă de specialitate;
c. elaborarea de materiale de prezentare/ informare asupra activităţii de
cercetare derulate în cadrul Universităţii.
Capitolul III – RESPONSABILITĂŢI
Art. 3. În vederea asigurării unei bune participări a personalului academic al Universităţii la
programele de finanţare a cercetării ştiinţifice sau la alte programe de finanţare de interes pentru
Universitate, naţionale sau internaţionale, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică are următoarele
responsabilităţi:
a) asigură informarea comunităţii academice din cadrul Universităţii cu privire la programele de
finanţare active şi semnalează apelurile de propuneri lansate în cadrul acestor programe;
b) asigură consilierea personalului academic cu privire la completarea formularelor de depunere
a proiectelor, a aplicaţiilor şi/sau a cererilor de finanţare;
c) organizează seminarii de prezentare a programelor de finanţare a cercetării ştiinţifice
dezvoltării şi inovării sau a altor programe naţionale sau internaţionale de finanţare, de
interes pentru Universitate,;
d) organizează ședințe de instruire cu privire la întocmirea documentaţiei necesare participării la
aceste programe de finanţare.
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Art. 4. În vederea asigurării condiţiilor necesare unei bune gestionări economico-financiare a
contractelor de cercetare finanţate din programele naţionale de finanţare a cercetării ştiinţifice şi
inovării sau alte programe de finanţare, naţionale sau internaţionale, Departamentul de Cercetare
Ştiinţifică are următoarele responsabilităţi:
a) asigură, în colaborare cu Serviciul Financiar-Contabilitate, evidenţa contabilă a cheltuielilor
efectuate în cadrul contractelor de cercetare, urmărind ca aceste cheltuieli să respecte
reglementările legale în vigoare;
b) asigură, în colaborare cu Serviciul Personal-Salarizare al Universităţii, cadrul instituţional
necesar pentru retribuirea personalului angajat în cadrul contractelor de finanţare a cercetării
ştiinţifice şi inovării, urmărind ca aceasta să respecte prevederile legale în vigoare,
prevederile contractelor de finanţare, precum şi dispoziţiile interne ale Consiliului de
Administraţie şi Senatului Universităţii.
c) informează directorii şi responsabilii de proiecte cu privire la modificările legislative,
implementarea/revizuirea procedurilor ISO, reglementările interne dispuse de Consiliul de
Administraţie şi Senatul Universităţii, care afectează gestionarea economico -financiară a
contractelor de cercetare.
Art. 5. În vederea asigurării cadrului organizatoric, procedural şi informaţional necesar
dezvoltării activităţii de transfer tehnologic a rezultatelor activităţii de cercetare şi inovare în
scopul beneficiului public şi al creşterii economice la nivel local, regional şi naţional,
Departamentul de Cercetare Ştiinţifică are următoarele responsabilităţi:
a) colaborează cu Consiliul Știinţific al Universităţii, în vederea implementării Planului
strategic al activităţii de cercetare ştiinţifică, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin
acesta;
b) asigură consilierea personalului academic din Universitate cu privire la procedurile legale
privind înregistrarea brevetelor şi a altor drepturi de proprietate intelectuală şi sprijină pe cei
interesaţi în demersurile necesare pentru realizarea acestor înregistrări;
c) asigură definirea cadrului procedural privind încheierea şi derularea contractelor de cercetare
încheiate de Universitate cu parteneri din mediul de afaceri, sau cu alte instituţii, organisme
şi organizaţii interesate şi sprijină buna derulare şi gestionare a acestor contracte;
d) asigură informarea comunităţii academice din cadrul Universităţii cu privire la programele de
finanţare destinate sprijinirii inovării, semnalează apelurile de propuneri lansate în cadrul
acestor programe, asigură consilierea celor interesaţi în ceea ce priveşte aplicarea pentru
aceste programe şi sprijină buna derulare şi gestionare a contractelor de finanţare încheiate .
Art. 6. În vederea creşterii continue a vizibilităţii, la nivel naţional şi internaţional, a activităţi i
de cercetare, inovare şi transfer tehnologic din cadrul Universităţii, precum şi la promovarea şi
valorificarea realizărilor şi rezultatelor acesteia, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică are
următoarele responsabilităţi:
a) asigură publicarea pe site-ul Universităţii a realizărilor şi rezultatelor din activitatea de
cercetare şi inovare desfăşurată în cadrul Universităţii şi urmăreşte actualizarea permanentă a
informaţiilor postate;
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b) asigură informarea comunităţii academice din cadrul Universităţii cu privire la manifestări
ştiinţifice, târguri, expoziţii, prezentări, etc., de anvergură naţională şi/sau internaţională,
oportune pentru prezentarea şi valorificarea realizărilor şi rezultatelor din activitatea de
cercetare şi inovare;
c) întocmeşte şi prezintă periodic Consiliului de Administraţie, spre informare şi aprobare,
rapoarte cu privire la promovarea şi valorificarea realizărilor şi rezultatelor din activitatea de
cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, împreună cu măsurile necesare pentr u
îmbunătăţirea continuă a gradului de valorificare a acestor realizări şi rezultate.
Capitolul IV – ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
Art. 7. Activitatea Departamentului de Cercetare Științifică este condusă de un responsabil,
numit de Rectorul Universităţii.
Art. 8. Activitatea Departamentului de Cercetare Ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu
Planul operaţional anual, elaborat de responsabilul departamentului şi aprobat de Prorectorul
responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică.
Art. 9. Responsabilul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică întocmeşte şi prezintă
Prorectorului responsabil cu activitatea de cercetare științifică şi, atunci când i se solicită,
Consiliului Știinţific al Universităţii, Consiliului de Administraţie sau altor structuri
organizaţionale din cadrul Universităţii rapoarte cu privire la promovarea şi valorificarea
realizărilor şi rezultatelor din activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic,
împreună cu măsurile necesare pentru îmbunătăţirea continuă a gradului de valorificare a acestor
realizări şi rezultate.
Capitolul V - LEGĂTURI FUNCŢIONALE
Art. 10. Departamentul de Cercetare Ştiinţifică se subordonează Prorectorului responsabil cu
activitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești.
Art. 11. În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică are relaţii directe
de colaborare cu consiliile din structură administrativă a Universităţii, cu decanatele,
departamentele şi compartimentele funcţionale din Universitate.
Art. 12. Departamentul de Cercetare Ştiinţifică reprezintă Universitatea în relaţiile cu Ministerul
Educației Naționale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice,
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, Consiliul Național pentru
Finanțarea Învățământului Superior şi cu alte organisme şi organizaţii naţionale sau
internaţionale de profil, în limitele mandatului acordat de către Conducerea Universităţii.
Capitolul VI – DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art. 13. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității Petrol-Gaze din
Ploiești la data de 29.03.2018.
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