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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

CAPITOLUL I 

PRINCIPII GENERALE 

 

Art. 1. Cercetarea ştiinţifică se află la temelia instruirii. Activitatea proprie de investigaţie 

ştiinţifică, validată prin rezultate valoroase, acceptate și recunoscute de comunitatea științifică, 

constituie un criteriu fundamental de evaluare a calificării şi performanţei universitare. 

Art. 2. În România, cercetarea ştiinţifică este considerată activitatea principală creatoare şi 

generatoare de progres şi constituie prioritate naţională. 

Art. 3. Orice sistem de învăţământ superior performant presupune existenţa unui nivel 

ridicat al cercetării ştiinţifice, deoarece formarea resursei umane înalt calificată se bazează pe o 

simbioză între procesul de învăţământ şi cel de cercetare. 

Art. 4. Prezentul regulament stabileşte cadrul general în care se organizează şi se desfășoară 

cercetarea ştiinţifică în Universitatea „ARTIFEX” din București. 

 

CAPITOLUL II 

MISIUNE ŞI FINANŢARE 

Art. 5.  (1) Activitatea academică din Universitatea „ARTIFEX” se întemeiază pe principiul 

integrării învăţământului cu cercetarea ştiinţifică şi practica studenţească, potrivit cerinţelor 

rezultate din aplicarea standardelor specifice învăţământului superior european şi exigenţelor 

desprinse din păstrarea tradiţiilor învăţământului superior economic românesc. Misiunea 

Universității „ARTIFEX” din București, de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate, 

include și o componentă de cercetare, definită în Cartă: „cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi 

transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor economice, precum 

şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora”. 
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(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă unul dintre criteriile de apreciere a valorii 

profesionale a cadrului didactic şi face parte din norma universitară. 

Art. 6. Universitatea „ARTIFEX” din București face parte din Sistemul naţional de 

cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ și a fost atestată din punct de vedere al capacității de 

a desfășura activități de cercetare-dezvoltare prin Decizia ANCS nr. 9692/04.07.2008. 

Art. 7. La nivelul Universităţii „ARTIFEX”, cercetarea ştiinţifică vizează preponderent 

domeniile ştiinţelor economice şi cuprinde un ansamblu de activităţi circumscrise binomului 

învăţământ-cercetare, având caracteristici distincte, dar complementare procesului de învăţământ. În 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti este asigurată libertatea cercetării în ceea ce priveşte 

stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, conform legii. 

Art. 8. Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea „ARTIFEX” cuprinde 

cercetarea fundamentală, desfăşurată, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la 

fenomene şi procese ori în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii, 

în domeniile ştiinţelor economice şi complementare acestora, precum şi cercetarea aplicativă, 

desfăşurată, în principal, pentru utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice în scopul perfecţionării procesului 

de învăţământ. 

Art. 9. Misiunile Universităţii „ARTIFEX” în domeniul cercetării ştiinţifice sunt: 

a) dezvoltarea teoriei şi gândirii economice, compatibile cu cele din centre universitare 

naţionale şi internaţionale, prin elaborarea unor lucrări de referinţă necesare procesului de 

învăţământ şi practicii economice; 

b) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile teoriei şi practicii 

economice; 

c) elaborarea de studii pentru structuri aparţinând administraţiei publice şi pentru 

organizaţii lucrative; 

d) oferirea de consultanţă, sprijin documentar, expertiză şi instruire în domeniul economic 

pentru firme interesate; 

e) dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare 

ştiinţifică din ţară şi din străinătate în scopul creşterii eficienţei activităţii proprii de cercetare şi 

prestigiului ştiinţific al Universităţii. 

Art. 10.  (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea „ARTIFEX” se 

desfăşoară de către următoarele categorii de personal: 

a) cadre didactice universitare; 

b) personal de cercetare; 

c) studenţi şi masteranzi. 

(2) În activitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii „ARTIFEX ”, cu respectarea 
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prevederilor legale și ale Cartei, poate fi inclus şi personal din afara acesteia provenit din: 

a) instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi din străinătate, prin contracte de 

colaborare sau prin colaborare individuală; 

b) persoane juridice interesate, prin contracte de colaborare sau prin colaborare individuală.  

Art. 11. (1) Pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, Universitatea 

„ARTIFEX” asigură, cu aprobarea Consiliului de Administrație, spaţii, dotare cu tehnică şi 

materiale, inclusiv consumabile, necesare unităţilor funcţionale de cercetare. 

(2) Cercetarea ştiinţifică din Universitatea „ARTIFEX” beneficiază gratuit de serviciile 

întregii reţele de informare şi documentare a Bibliotecii Universităţii. 

Art. 12. (1) Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în 

cadrul Universităţii se constituie din: 

a) fonduri de la bugetul de stat; 

b) fonduri atrase de la agenţi economici; 

c) fonduri provenite din cooperări internaţionale; 

d) fonduri proprii destinate cercetării; 

e) fonduri acordate de organizații non-guvernamentale sau provenind din alte surse private;  

f) fonduri din programe de finanțare special dedicate, interne sau internaționale, pentru 

care Universitatea aplică individual sau în cadrul unui parteneriat ori consorțiu; 

g) alte fonduri constituite conform prevederilor legale. 

 (2) Implicarea Universității „ARTIFEX” din București în proiecte de cercetare se realizează 

numai cu avizul academic al Senatului și aprobarea Consiliului de Administrație. Alocarea de 

fonduri proprii în cadrul activității de cercetare științifică, inclusiv în cadrul proiectelor de cercetare, 

se aprobă de Consiliul de Administrație. 

 

CAPITOLUL III  

CONDUCEREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Art. 13. Conducerea generală a activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează de către 

Președintele Universităţii, prin rector, prorector, decanii facultăţilor, directorii departamentelor şi 

prin şefii colectivelor şi centrelor de cercetare ştiinţifică. 

Art. 14. Orientarea, planificarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de cercetare- 

dezvoltare se realizează prin: 

a) Comisia specializată a Senatului Universităţii; 

b) Departamentul de cercetare al Universității și Centrele de cercetare ale facultăților. 
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CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Art. 15. (1) Pentru coordonarea unitară a activităţii de cercetare ştiinţifică, se elaborează 

Strategia dezvoltării cercetării științifice, la nivel de universitate, pe o perioadă de patru ani, care 

coincide cu mandatul structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității. În concordanță cu 

Strategia, se definește Planul de cercetare ştiinţifică al Universităţii, cuprinzând: 

a) Proiectele de cercetare ştiinţifică la nivelul instituţiei; 

b) Planurile de cercetare ştiinţifică stabilite la nivel de programe de studii, domenii, 

departamente şi facultăţi, care vor cuprinde, sub formă de anexe, şi temele cercurilor ştiinţifice 

constituite pe colective de studenţi, masteranzi. 

Art. 16. (1) Pentru planificarea, organizarea şi finalizarea activităţilor de cercetare 

ştiinţifică, în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din București se constituie colective de cercetare 

ştiinţifică / cercuri științifice studențești. 

(2) În cadrul acestora, în baza proiectelor (temelor) de cercetare, se constituie echipe de 

cercetare. 

(3) Pentru cercetări interdisciplinare se constituie echipe mixte de cercetare: inter-

departamente, interfacultăţi, inter-centre de cercetare. 

(4) Constituirea colectivelor de cercetare se analizează şi se avizează o dată cu avizarea şi 

aprobarea planurilor de cercetare. 

(5) Pentru fiecare cerc științific studențesc, directorii departamentelor vor stabili câte doi 

îndrumători ştiinţifici, corespunzător tematicii de bază abordate în cadrul cercurilor. 

Art. 17. Planurile de cercetare ştiinţifică vor cuprinde următoarele capitole: 

a) Proiecte, teme, activităţi etc. de cercetare obţinute în urma competiţiilor naţionale şi 

internaţionale; 

b) Proiecte, teme, activităţi etc. de cercetare, la care Universitatea colaborează, cuprinse în 

planurile altor instituţii; 

c) Proiecte, teme, activităţi etc. de cercetare proprii structurii de referinţă (departament, 

centru de cercetare, facultate, universitate etc.). 

Art. 18. (1) Pentru fiecare proiect de cercetare se întocmeşte un dosar în care se regăsesc: 

a) Titlul proiectului; 

b) Durata proiectului; 

c) Echipa de cercetare: compunere, responsabilităţi; 

d) Prezentarea preliminară a proiectului de cercetare, menţinându-se obligatoriu 

următoarele: 

- Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu, pe plan naţional şi internaţional; 
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- Scopul şi relevanţa temei pentru cunoaşterea ştiinţifică şi practic-aplicativă în domeniu; 

- Contribuţia personală potenţială la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice (aspecte 

originale/inovate ale cercetării). Contribuţiile se vor raporta la cele mai recente realizări existente în 

fluxul principal de publicaţii; 

- Obiectivele şi activităţile de cercetare (faze şi termene) din cadrul proiectului; 

- Modul de valorificare a rezultatelor. Diseminarea cunoştinţelor şi soluţiilor în 

comunitatea ştiinţifică şi în mediul practic-aplicativ economic. 

e) Descrierea produsului finit; 

f) Alte informații/documente solicitate de autoritățile contractante. 

(2) Dosarele proiectelor de cercetare se întocmesc de către directorii de proiect, se avizează 

de Departamentul de cercetare și de Senat și se aprobă de Consiliul de Administrație. 

 

CAPITOLUL V  

FUNCŢIONAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Art. 19. (1) Decanii, directorii departamentelor din structura facultăţilor, directorul 

departamentului de cercetare și responsabilii centrelor de cercetare, monitorizează ca fiecare titular 

de plan să elaboreze anual, până la 01 octombrie, proiectele planurilor de cercetare ştiinţifică, 

conform planificării multianuale de cercetare ştiinţifică, solicitărilor potenţialilor beneficiari 

înregistrate la nivelul Universităţii, precum şi pe baza propunerilor proprii de abordare tematică. Pe 

baza acestora se elaborează/actualizează planurile de cercetare științifică pe termen mediu și scurt 

aparţinând structurilor funcţionale. La elaborarea planurilor de cercetare ştiinţifică vor fi luate în 

considerare domeniile prioritare, obiectivele şi ariile tematice precizate prin documentele elaborate 

la nivel național, european și internațional. 

(2) În perioada 01-15 octombrie, planurile cercetării ştiinţifice se analizează şi avizează de 

consiliile facultăţilor şi se aprobă de către decani. 

(3) În perioada 15-25 octombrie, directorul centrului de cercetare al Universităţii, pe baza 

planurilor de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor şi departamentelor, la care se adaugă echipele, 

proiectele şi temele de natură interdisciplinară, întocmeşte şi prezintă rectoratului Planul de 

cercetare ştiinţifică. Acest document este înaintat Consiliului de Administrație, pentru avizare și 

Senatului, în vederea aprobării.  

Art. 20. După aprobarea planurilor de cercetare ştiinţifică, şefii proiectelor de cercetare 

împreună cu echipele de cercetare respective declanşează activitatea de cercetare ştiinţifică propriu-

zisă, pe bază de planuri proprii de lucru, conform etapelor/fazelor proiectului. 

Art. 21. (1) Pentru realizarea lucrării de cercetare se parcurg, pe baza planului propriu de 

lucru, următoarele etape: 
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a) Studiu şi documentare; 

b) Formularea problemelor de rezolvat; 

c) Elaborarea de studii circumscrise temei lucrării de cercetare; 

d) Depistarea soluţiilor posibile; 

e) Analiza soluţiilor; 

f) Alegerea variantelor optime, după experimentarea soluţiilor, când este cazul; 

g) Redactarea lucrării de cercetare; 

h) Discutarea lucrării de cercetare în comisia internă de avizare a rezultatelor; 

i) Înaintarea lucrării de cercetare către beneficiar; 

j) Redactarea raportului de cercetare ştiinţifică. 

(2) Componenţa comisiilor de avizare internă se stabileşte la propunerea Departamentului de 

cercetare ştiinţifică, se avizează de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Senatul universitar. 

Art. 22. Buna conduită în cercetare-dezvoltare presupune integritate morală, 

profesionalism şi onestitate, excluderea fraudei în ştiinţă şi a altor acţiuni, ca: 

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 

b) confecţionarea de rezultate ştiinţifice sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, precum şi în 

orice documente oficiale; 

d) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător 

a calităţii de autor; 

e) ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a 

dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită şi normele de etică în cercetarea ştiinţifică şi 

activitatea universitară, stabilite conform legii. 

 

CAPITOLUL VI  

VALORIFICAREA PRODUSELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Art. 23. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se valorifică potrivit modalităţilor 

prevăzute în planurile de cercetare ştiinţifică, prin: 

a) înaintarea studiilor elaborate către cei care le-au solicitat şi, după caz, către alţi 

beneficiari interesaţi; 

b) introducerea lor în sistemele de documentare informatizate; 

c) cuprinderea studiilor în articole care se publică în reviste ISI sau indexate în baze de 

date internaționale; 

d) elaborarea de comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice; 

e) publicarea diverselor studii în cărţi sau alte reviste de specialitate, recunoscute. 
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Art. 24. Pentru cunoaşterea şi dezbaterea unor probleme de interes general, la nivelul 

Universităţii „ARTIFEX” se organizează periodic sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, 

mese rotunde etc. Aceste evenimente sunt dedicate atât cadrelor didactice și cercetătorilor din 

Universitate sau din afară, precum și studenților şi masteranzilor.  

 

CAPITOLUL VII  

EVALUAREA ŞI EVIDENŢA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Art. 25. Evaluarea cercetării ştiinţifice din Universitatea „ARTIFEX” vizează: 

Universitatea, în ansamblu; structurile şi personalul de cercetare, dacă este cazul; structurile 

funcţionale ale Universităţii (facultăţi, departamente etc.); personalul didactic; lucrările de cercetare 

ştiinţifică. 

Art. 26. Indicatorii pentru măsurarea nivelului performanţelor în cercetarea ştiinţifică sunt: 

a) Granturile de cercetare câştigate prin competiţie, la nivel naţional sau internațional; 

b) Contracte de cercetare cu mediul de afaceri; 

c) Articole publicate în reviste cotate ISI; 

d) Articole publicate în reviste indexate BDI; 

e) Articole publicate în alte reviste recunoscute; 

f) Lucrări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale, publicate în 

volume;  

g) Cărţi publicate în edituri recunoscute; 

h) Brevete sub protecţie / Produse cu drept de proprietate intelectuală; 

i) Reprezentări în academii, organizaţii profesionale; 

j) Premii obţinute la nivel naţional şi internaţional; 

k) Recunoașterea calității rezultatelor cercetării științifice, prin citări existente cel puţin în 

platformele Clarivate Analytics Web of Science și Google Scholar.  

Art. 27. Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se face anual, la nivel individual, 

departament, facultate, centru de cercetare şi Universitate. 

Art. 28. (1) Raportul privind activitatea de cercetare în anul calendaristic anterior se 

elaborează sub coordonarea Departamentului de cercetare al Universității. Raportul este prezentat 

Consiliului de Administrație și Senatului și publicat pe website-ul instituţiei. 

(2) Fiecare cadru didactic şi fiecare structură organizatorică implicată în cercetare trebuie 

să facă dovada, în orice moment, asupra activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată şi în curs de 

desfăşurare. 

(3) Anual, până la 30 martie, fiecare cadru didactic prezintă, prin departamente şi facultăţi, 

situaţia activităţii de cercetare ştiinţifică şi publicistică, conform indicatorilor specificați la art. 26. 
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CAPITOLUL VIII  

DEPARTAMENTUL DE CERCETARE. CENTRELE DE CERCETARE 

Art. 29. (1) Departamentul de cercetare face parte din structura Universităţii „ARTIFEX” 

din Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, Carta Universităţii 

și prezentul regulament. Departamentul de cercetare științifică al Universității „ARTIFEX” din 

București este continuatorul Centrului de cercetare înființat prin Hotărârea Senatului din data de 

30.11.2006. 

(2) Misiunea Departamentului de cercetare este de planifica, proiecta şi pune în practică 

strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice în Universitatea 

„ARTIFEX” Bucureşti, în context naţional şi internaţional. 

(3) Direcţiile principale de acţiune ale Departamentului de cercetare sunt: 

a) promovarea calităţii în cercetare, inclusiv prin diseminarea rezultatelor în reviste de 

prestigiu, volume colective și cărți; 

b) elaborarea strategiilor de cercetare la nivelul Universității; 

c) orientarea cercetării din Universitatea “ARTIFEX” Bucureşti spre nevoile pe termen 

mediu şi lung ale societăţii; 

d) promovarea cercetării științifice studențești; 

e) realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică; 

f) întărirea dimensiunii cooperării la nivel național și internaţional; 

g) crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale 

universităţii, bazat pe transparenţă decizională; 

h) coordonarea centrelor de cercetare la nivel de facultate; 

i) asigurarea suportului pentru evaluarea periodică a rezultatelor cercetării ştiinţifice. 

Art. 30. Activitatea Departamentului de cercetare se desfăşoară pe baza obiectivelor de 

cercetare ştiinţifică aprobate prin strategia dezvoltării cercetării ştiinţifice în Universitatea 

„ARTIFEX” din București. 

Art. 31. Membrii Departamentului de cercetare sunt membrii centrelor de cercetare ale 

facultăților Universității, membrii colectivelor de cercetare care nu sunt membri ai centrelor de 

cercetare, precum și alți membri recomandați de Senat sau de comunitatea academică și aprobați de 

consiliul științific, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor 

Departamentului.  

Art. 32. Departamentul de cercetare poate include, ca membri de onoare, membrii de 

onoare de la nivelul centrelor de cercetare, cu aprobarea consiliului științific al Departamentului. 

Art. 33. Membrii Departamentului au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului regulament, legislația în vigoare, Carta Universității, 
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hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Departamentului de cercetare, precum şi ale 

conducerii Universităţii; 

b) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor din strategia dezvoltării cercetării științifice și 

planurile de cercetare ale Universității și să contribuie la creşterea prestigiului Departamentului de 

cercetare; 

c) să se supună anual procedurilor de evaluare a activităţii de cercetare; 

d) să nu întreprindă acţiuni contrare intereselor Departamentului de cercetare; 

e) să facă propuneri de teme de cercetare ştiinţifică pentru programele de cercetare; 

f) să iniţieze granturi de cercetare ştiinţifică. 

Art. 34. Conducerea și administrarea Departamentului de cercetare se realizează prin: 

a) Consiliul ştiinţific; 

b) Consiliul director; 

c) Directorul departamentului. 

Art. 35. Consiliul ştiinţific este compus din 5 membri, aleşi prin vot de membrii 

departamentului, cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate, pentru un mandat de 4 ani. 

Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt următoarele: 

a) decide asupra obiectivelor şi politicilor Departamentului; 

b) evaluează calitatea activităţilor şi lucrărilor executate de membrii Departamentului; 

c) decide asupra acceptării de noi membri şi excluderea celor care nu au corespuns. 

Art. 36. Consiliul director este format din trei membri, respectiv directorul 

Departamentului de cercetare și responsabilii celor două centre de cercetare ale facultăților. 

Consiliul director coordonează realizarea activităților în cadrul Departamentului. 

Art. 37. Directorul Departamentului de cercetare științifică este numit prin decizie a 

rectorului, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului, la propunerea membrilor 

departamentului.  

Art. 38. La lucrările consiliului științific și consiliului director al Departamentului de 

cercetare pot fi invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului economic, 

ai administraţiei publice sau personalităţi ale vieţii publice. 

Art. 39. Calitatea de membru al Departamentului se pierde: 

a) la solicitarea cadrului didactic; 

b) prin excludere, ca urmare a încălcării obligaţiilor care decurg din această calitate. 

excluderea se dispune prin decizia consiliului științific luată cu un număr de voturi egal cu 2/3 din 

numărul membrilor. 

Art. 40. La nivelul fiecărei facultăți funcționează câte un centru de cercetare științifică. 

Centrele de cercetare ale facultăţilor din Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti sunt unităţi 
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academice de cercetare, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în vederea 

concentrării şi dezvoltării experienţei profesionale pentru realizarea unei cercetări ştiinţifice 

performante în domeniul economic. Centrele de cercetare au fost constituite în octombrie 2006, iar 

statutele acestora au fost aprobate de Senatul universității în ședința din 30.11.2006.  

Art. 41. Activitatea centrelor de cercetare se desfăşoară pe baza obiectivelor de cercetare 

ştiinţifică aprobate prin strategia dezvoltării cercetării ştiinţifice în facultățile de care aparțin. 

Centrele își declară misiunea de cercetare în corelație cu misiunea asumată de facultate. 

Art. 42. Centrele de cercetare dispun de o infrastructură proprie, alocată cu aprobarea 

Consiliului de Administrație. 

Art. 43. Centrele de cercetare sunt constituite pe o perioadă de timp nedeterminată. 

Art. 44. Membrii centrului de cercetare sunt cadre didactice ale facultății sau alți membri 

ai comunității academice care aderă la obiectivele centrului. 

Art. 45. Centrul poate desemna, cu aprobarea Consiliului facultăţii, membri de onoare, din 

ţară sau din străinătate, care, prin activitatea lor, contribuie la creşterea prestigiului Centrului. 

Art. 46. Membrii Centrului au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului regulament, hotărârile şi deciziile organelor de 

conducere ale Centrului de cercetare, precum şi ale conducerii facultăţii şi Universităţii; 

b) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor din programele de cercetare ştiinţifică pe 

termen mediu şi scurt ale facultăţii şi să contribuie, prin activitatea lor, la creşterea prestigiului 

Centrului de cercetare; 

c) să se supună anual procedurilor de evaluare a activităţii de cercetare; 

d) să nu întreprindă acţiuni contrare intereselor Centrului de cercetare; 

e) să facă propuneri de teme de cercetare ştiinţifică pentru programele pe termen mediu şi 

pentru programele anuale ale facultăţi; 

f) să iniţieze granturi de cercetare ştiinţifică. 

Art. 47. Membrii Centrului de cercetare au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de 

conducere, administrare şi control ale Centrului și Departamentului de cercetare al Universității. 

Art. 48. Calitatea de membru al Centrului se pierde: 

a) la solicitarea cadrului didactic; 

b) prin excludere, ca urmare a încălcării obligaţiilor care decurg din această calitate. 

excluderea se dispune prin decizia consiliului științific luată cu un număr de voturi egal cu 2/3 din 

numărul membrilor. 

Art. 49. Organismul colectiv de conducere al centrului de cercetare este consiliul științific, 

format din trei - cinci membri, inclusiv responsabilul centrului, care face parte de drept din acest 

consiliu. Responsabilul Centrului este numit de decan, cu avizul Consiliului facultăţii, la propunerea 
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membrilor centrului, pentru un mandat care coincide cu mandatul decanului, din rândul profesorilor 

sau conferenţiarilor ce au o activitate recunoscută în domeniul cercetării ştiinţifice. Ceilalți membri 

ai consiliului centrului se aleg prin vot de către membrii centrului. 

Art. 50. Hotărârile consiliului științific se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi la ședință.  

Art. 51. La lucrările consiliului științific pot fi invitaţi, fără drept de vot reprezentanţi ai 

mediului academic, ai mediului economic, ai administraţiei publice sau personalităţi ale vieţii 

publice. 

Art. 52. Conducerea și administrarea Centrului de cercetare se realizează prin 

responsabilul centrului. Decanul, prodecanul și directorul de departament au responsabilitatea 

coordonării activității centrului.  

Art. 53. Atribuţiile principale ale responsabilului Centrului sunt: 

a) asigură conducerea executivă a activităţilor de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului; 

b) reprezintă Centrul în relaţiile cu Departamentul de cercetare ştiinţifică al Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti și cu conducerea facultății. 

Art. 54. Finanţarea departamentului de cercetare și a centrelor de cercetare se realizează 

conform hotărârilor Consiliului de Administraţie al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 

Art. 55. Fondurile atrase de departamentul de cercetare și de centrele de cercetare intră în 

bugetul Universităţii. Pentru dotarea departamentului și a centrelor de cercetare, se pot aloca sume 

din aceste fonduri, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 

Art. 56. Salarizarea personalului implicat în diverse activităţi de cercetare ştiinţifică se va 

face conform legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 57. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile actelor 

normative în vigoare şi ale Cartei Universităţii. 

Art. 58. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă următoarele 

documente: 

a) Statutul Centrului de cercetare științifică al Facultății de Finanțe și Contabilitate, adoptat 

în adunarea generală de constituire din 19.10.2006 și aprobat de Senatul Universității „ARTIFEX” 

din București în data de 30.11.2006; 

b) Statutul Centrului de cercetare științifică al Facultății de Management-Marketing, 

adoptat în adunarea generală de constituire din 19.10.2006 și aprobat de Senatul Universității 

„ARTIFEX” din București în data de 30.11.2006; 
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c) Statutul Centrului de cercetare științifică al Universității „ARTIFEX” din București, 

adoptat în adunarea generală de constituire din 19.10.2006 și aprobat de Senatul universitar în data 

de 30.11.2006; 

d) Regulamentul privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice 

aprobat în Senatul Universității „ARTIFEX” din București în ședința din 27.09.2008. 

 

 

Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliul de Administratie al Universitatii 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 22.11.2017 şi aprobat de Senatul Universităţii „ARTIFEX” 

din Bucureşti în şedinţa din data de 29.11.2017. 

 

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ.dr. Cristian Marian Barbu 

 

 

 

 

 


