REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A INSTITUTULUI DE
CERCETARE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

INSTITUTUL DE CERCETARE (ICUPit) din cadrul Universităţii din Piteşti este
înfiinţat pentru a se crea un cadru unitar, armonios şi coerent de colaborare la nivelul
universităţii pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică, care se desfăşoară specific
fiecărei facultăți. Astfel, se va putea asigura un management eficient al resursei umane, bazei
materiale şi logistice pentru ca activitatea de cercetare a Universităţii din Piteşti să se dezvolte
şi să se afirme pe plan naţional şi internaţional. Institutul de cercetare ICUPit va promova
colaborarea ştiinţifică inter-disciplinară în folosul comunităţii academice.

Prezentul regulament a fost elaborat în baza:
-

Legii nr.1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale;

-

Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare ;

-

Legii nr.324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările
şi completările următoare;

-

Cartei Universităţii din Piteşti aprobată de Senat;

-

Ordinului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării tehnologice şi Inovării;

-

Ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.212/2011 privind
aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în vederea
realizării evaluării primare a universităţilor şi a evaluării programelor de studii
universitare cu scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. Institutul de Cercetare ICUPit este înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii din
Piteşti din ….....……..... şi funcţionează ca structură internă a Universităţii din Piteşti aflată
în subordinea Senatului şi in coordonarea Prorectorului pentru Cercetare ştiinţifică şi
Competitivitate. Această nouă structură este constituită din toate centrele de cercetare
ştiinţifică care sunt deja existente la nivelul departamentelor sau facultăţilor din Universitatea
din Piteşti și, de asemenea, va cuprinde orice alt centru de cercetare nou înființat.

Art.2. Institutul de Cercetare ICUPit are sediul în România, municipiul Piteşti, str. Târgul din
Vale, nr. 1.

Art.3. Institutul de Cercetare ICUPit are ca obiect de activitate:
-

organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de cercetare ştiinţifică, de
dezvoltare tehnologică și de transfer tehnologic,

-

orientarea spre domeniile prioritare ale cercetării ştiinţifice stabilite prin strategii naţionale
(plan naţional elaborat la nivelul politicilor guvernamentale),

-

stabilirea de strategii proprii privind tematici de actualitate pe plan naţional şi
internaţional, având în vedere corelarea acestora cu strategia naţională a cercetării (aria
cercetării româneşti), subordonată ariei europene a cercetării (REA).

Art.4. Institutul de Cercetare ICUPit deţine ştampilă şi sigla proprie cu următorul înscris:
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI / INSTITUTUL DE CERCETARE AL UNIVERSITĂŢII
DIN PITEŞTI.

Art. 5. Orice act, scrisoare, anunţ, publicaţie emisă de Institutul de cercetare ICUPit se vor
face doar insoțite de antetul institutului, care va conține denumirea acestuia precum şi
instituţia de învăţământ din care face parte - Universitatea din Piteşti.

Art. 6. La data înfiinţării Institutului de Cercetare ICUPit se consideră ca bază materială,
logistică etc. ale acestuia toate mijoacele de cercetare şi informatică existente la nivelul
centrelor de cercetare ştiinţifică şi tehnologică deja existente.
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Art. 7. Institutul gestionează în conformitate cu obiectivele strategice ale universităţii cota
aferentă institutului din regia contractelor de cercetare, venituri provenite din sponsorizări,
donaţii, granturi și proiecte europene de cercetare ştiinţifică şi tehnologică etc.

CAPITOLUL II
Obiective și strategii
Art. 8. Misiunea Institutului de Cercetare ICUPit constă în desfăşurarea de cercetări ştiinţifice
şi tehnologice în domeniile în care Universitatea din Piteşti este abilitată, pe baza granturilor,
proiectelor câştigate prin participare la concursurile naţionale şi internaţionale, pe baza de
contracte bilaterale cu alte universităţi, institute de cercetări din ţară şi străinătate, ca şi cu
unităţi economice, IMM-uri, ONG-uri etc. Misiunea Institutului de Cercetare ICUPit se
circumscrie următoarelor coordonate strategice:
1. propulsarea Universităţii din Piteşti în topul universităţilor naționale;
2. identificarea şi activarea resurselor financiare pentru proiectele de cercetare;
3.

iniţierea de proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă;

4. orientarea către cercetarea multi şi interdisciplinară;
5. crearea unei culturi pentru transferul tehnologic al cercetării si creşterea ratei de
transfer tehnologic;
6. dezvoltarea resursei umane.

Art. 9. Principalele obiective ale Institutului de Cercetare ICUPit sunt următoarele:

1. sprijinirea și încurajarea depunerii de proiecte de cercetare în competiții naționale și
internaționale ale cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din
Universitatea din Piteşti, precum şi a unor colaboratori din țară și străinatate de la
universităţi şi institute naţionale şi internaţionale;
2. dezvoltarea bazei materiale şi a dotărilor informatice pentru cercetarea ştiinţifică şi
tehnologică prin investiții din fondurile constituite din regie;
3. formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare
aplicativă;
4. creşterea calităţii cercetării ştiinţifice prin creşterea numărului de colaborări cu
universităţi şi institute naţionale şi internaţionale;
3

5. creşterea numărului de publicaţii ISI și BDI;
6. creşterea ratei de transfer tehnologic;
7. valorificarea rezultatelor cercetării prin modurile curente de includere a activităţii
institutului în circuitul european de valori ştiinţifice.

CAPITOLUL III
Organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare ICUPit
Art.10. Institutul de Cercetare ICUPit este condus de Consiliul Ştiinţific al acestuia și este
prezidat de directorul institutului. Directorul este numit de Rector la propunerea Prorectorului
pentru Cercetare ştiinţifică şi Competitivitate și validat de Senat. Directorul are rolul de a
asigura şi realiza managementul şi gestiunea centrelor aferente institutului.

Art.11. Activitatea Institutului de Cercetare ICUPit este coordonată în ordine ierarhică de
Senatul universităţii, Rectorul universităţii, Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi
competitivitate şi de Consiliul Științific al ICUPit. Activitatea institutului se desfășoară
conform planului strategic de cercetare al Universității din Pitești.

Art.12. Senatul Universităţii din Piteşti aprobă:
a) Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Institutului de Cercetare ICUPit ;
b) Angajările pe posturile din organigrama Institutului de Cercetare ICUPit;
c) Acreditarile care se impun ale Institutului de Cercetare ICUPit şi atestă acreditarea
centrelor de cercetare din organigrama institutului.

Art.13. Consiliul Științific al ICUPit este format din directorul institutului și directorii
centrelor aflate în cadrul ICUPit. Directorii tuturor centrelor de cercetare sunt membri de
drept ai Consiliului Științific al institutului şi se subordonează directorului acestuia. La nivelul
institutului se desemnează secretarul științific dintre membrii consiliului.
Art.14. Consiliul Științific ICUPit se întruneşte la iniţiativa acestuia sau la solicitarea
conducerii universităţii, ori de căte ori este nevoie. Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi
competitivitate si directorul CSUD sunt invitati la şedintele Consiliului institutului.
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Art.15. Consiliul ICUPit propune spre analiză şi aprobare Senatului : Regulamentul de
Organizare și Funcţionare al Institutului de Cercetare ICUPit, contractele şi protocoalele de
colaborare ale Institutului de Cercetare ICUPit cu universitaţi şi institute de cercetări naţionale
şi internaționale, angajările pe posturi din organigrama Institutului de Cercetare ICUPit.

Art.16. Consiliul Științific ICUPit propune spre aprobare Senatului înființarea de centre de
cercetare noi în cadrul acestuia, precum și regulamentele acestora. Înființarea noilor centre
este avizată de Consiliul de administrație și aprobată de Senatul universității.

Art.17. Centrele de cercetare existente deja în structura institutului își vor armoniza
regulamentele proprii de funcționare cu regulamentul institutului. Aceste regulamente vor
constitui anexe la regulamentul de funcționare și organizare a Institutului.

Art.18. Centrele de cercetare existente precum și centrele ce vor fi create ulterior în cadrul
institutului, sunt entităţi aflate în subordinea Institutului de Cercetare ICUPit, dar își vor
păstra autonomia şi specificul domeniului de cercetare pentru care au fost constituite.

Art.19. Atribuţiile Directorului ICUPit sunt următoarele:
a) asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi de cercetare ştiinţifică a
ICUPit, conform regulamentului de organizare şi funcţionare, Cartei Universităţii şi legislaţiei
în vigoare;
b) sprijină demersurile instituţionale pentru acreditarea naţională şi internaţională a centrelor
de cercetare din cadrul ICUPit;
c) întocmeşte raportul anual privind activităţile desfăşurate de ICUPit pe care îl predă
Prorectorului pentru cercetare ştiinţifică şi competitivitate;
d) reprezintă ICUPit în afara acestuia, în relațiile cu terții, la același nivel;
e) exploatează eficient baza de date pentru evidenţierea şi raportarea activităţii ştiinţifice în
colaborare cu Centrul de baze de date şi software;
f) gestionează eficient, in folosul creşterii prestigiului institutului şi dezvoltării capacitaţii de
cercetare, veniturile obţinute din regia contractelor de cercetarea ştiinţifică și din alte surse de
finanțare;
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g) sprijină activitatea de aplicare a propunerilor pentru granturi şi contracte de cercetare
ştiinţifică în cadrul programelor naţionale şi internaţionale precum şi în colaborare cu mediul
socio-economic;
h) menţine şi actualizează pagini WEB dedicate cercetării ştiinţifice din cadrul Institutului de
cercetare prin colaborare cu Centrul de baze de date şi software al Universităţii din Piteşti;
i) monitorizează activităţile desfăşurate la nivelul Institutului de Cercetare;
Art.20. La nivelul institutului ICUPit se constituie Consiliul de etică cu atribuţii în urmărirea
respectări eticii în cercetarea ştiinţifică conform legislaţiei în vigoare. În sfera de competență
a Consiliului de etică intră persoanele ce activează în centrele de cercetare și în conducerea
instutului.

Art.21. Directorul institutului poate invita la şedinţele Consiliului ICUPit, reprezentanţi ai
conducerii Universității din Pitești, specialişti din mediul socio-economic şi industrial, din
educaţie, cultură şi artă, care sunt interesaţi de domeniile de cercetare ale institutului.

Art.22. Institutul de Cercetare ICUPit contribuie împreună cu Institutul de Formare şi
Performanţă Muntenia IFPM şi Biblioteca Universităţii din Piteşti la crearea şi funcţionarea
Centrului european de documentare.

CAPITOLUL IV
Activitatea administrativă şi financiar-contabilă
Art. 23. Institutul de Cercetare ICUPit al Universităţii din Piteşti îşi desfăşoară activitatea de
cercetare în laboratoarele centrelor de cercetare şi are sediul în localul administrativ al
Universităţii din Piteşti. Calculatoarele, mobilierul si echipamentele existente în aceste spaţii,
precum și cele ce vor fi achiziţionate ulterior pentru dezvoltarea capacitaţii de cercetare,
aparţin facultăţilor Universităţii din Piteşti unde îşi desfăşoară activitatea centrele de cercetare
deja existente sau centrele de cercetare care se vor înfiinţa. Toate acestea vor urma regimul
pentru inventariere şi gestiune conform legislației în vigoare.

Art. 24. Activităţile administrative la nivelul institutului sunt coordonate de directorul
institutului.
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Art. 25. Institutul de Cercetare ICUPit al Universităţii din Piteşti poate primi donaţii şi
sponsorizări pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi pentru dezvoltarea bazei sale
materiale.

Art. 26. Veniturile proprii realizate în condiţiile legii (cota aferentă institutului din regia
contractelor de cercetare, venituri provenite din sponsorizări, donaţii, granturi și proiecte
europene) vor fi evidenţiate şi administrate ca parte a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Institutului de Cercetare ICUPit.

Art. 27. Activitatea financiar-contabilă a institutului se asigură de către un contabil
autorizat/administrator financiar al Universităţii din Piteşti care are în atribuţiile definite de
fişa postului această activitate, conform legislației în vigoare.

Art. 28. Indemnizația directorului institutului va fi asigurată din fonduri proprii ale
Universitatii, cuantumul va fi decis în Consiliul de Administrație al universității.

Art. 29. Achiziţionarea de echipamente, materiale şi birotică se asigură de către personalul
din cadrul serviciului de Achiziţii cu atribuţii definite de fişa postului pentru această
activitate, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 30. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Institutului de Cercetări ICUPit se va
pune în concordanţă cu prevederile diverselor acte normative, la data promulgării acestora cu
aprobarea Senatului Universităţii.

Art. 31. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Institutului de Cercetări ICUPit
conţine ca anexe Regulamentele de Organizare şi Funcţionare deja aprobate ale centrelor de
cercetare existente şi care fac parte ICUPit. Noile centre de cercetare care se vor înfiinţa îşi
vor elabora propriile regulamente de organizare și funcţionare care vor fi aprobate de
Consiliul ICUPit fiind adaugate ca anexe la prezentul regulament al ICUPit.
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Art. 32. Modificarea prezentului Regulament se face la propunerea Consiliului ICUPit şi cu
aprobarea Consiliului de Administraţie și a Senatului Universităţii din Piteşti.

Art. 33. Aprobarea prezentului Regulament al Consiliului Cercetării Ştiinţifice s-a facut în
şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din 06.09.2012 şi intră în vigoare de la această dată.

PREȘEDINTELE SENATULUI
Conf.univ.dr. Nicolae BRÎNZEA
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