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Art. 1 Prezenta metodologie se fundamentează pe următoarele acte normative: 

• Codul Muncii în vigoare; 
• Contractul Colectiv de Muncă al Universității din Pitești; 
• Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea cercetării Nr. 206/ 27.05. 2004; 
• Legea nr. 324/ 08.07.2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările 
ulterioare conţinute în OG nr. 38/2004 şi aprobate cu Legea nr. 230/2004; 

• Legea nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea O.G. nr. 58/1997 pentru 
modificarea O.G. nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii 
de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 
51/1996, cu modificările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
• HG nr. 1265/2004 - privind aprobarea normelor metodologice, privind contractarea, 

finanţarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare – 
dezvoltare şi inovare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 735/1996 - Pentru aprobarea Regulamentului de acordare a 
granturilor de cercetare ştiinţifică; 

• ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
publicat în MO nr.37/2003; 

• ORDIN nr. 5.281 din 21 octombrie 2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în unităţile aflate în subordinea sau 
coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului; 

• Hotărârea de Guvern nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice 
privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura 
de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora; 

• Carta Universităţii din Pitești. 
• Regulamentul privind cercetarea științifică și creația universitară în Universitatea din 

Pitești; 
• Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului de Cercetare-Dezvoltare-

Inovare din cadrul Universităţii din Piteşti. 
 

Art. 2 Această metodologie stabileşte modul de finanţare a formelor de stimulare a 
desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară din Universitatea din 
Pitești. 

Art. 3  Stimularea desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară 
din Universitatea din Pitești urmăreşte: creșterea calității activităţilor de cercetare ştiinţifică şi 
creaţie universitară, a impactului rezultatelor acestora și a vizibilității internaționale a UPIT; 
susţinerea diseminării rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară;  
dezvoltarea competenţelor tinerelor cadre didactice și cercetători în legătură cu dezvoltarea de 
proiecte de cercetare ştiinţifică; sprijinirea financiară a tinerilor cercetători cu rezultate de 
excelenţă în activitatea de cercetare științifică. 
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Art. 4  Stimularea desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară 
din Universitatea din Pitești se realizează pe baza următoarelor proceduri, care fac parte 
integrantă din acestă metodologie: 

• Procedură operațională privind stimularea activității de cercetare științifică şi 
creație universitară de excelenţă din Universitatea din Pitești; 

• Procedură operațională privind decontarea cheltuielilor de publicare și de 
participare la manifestări ştiinţifice; 

• Procedură operațională privind competiția internă de proiecte de cercetare 
științifică; 

• Procedură operațională privind stimularea tinerilor cercetărilor cu rezultate de 
excelenţă. 

Art. 5 (1) Bugetul destinat finanţării formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de 
cercetare științifică şi creație universitară va fi întocmit în luna noiembrie a anului curent pentru 
anul următor de prorectorul pentru cercetare științifică și informatizare, în funcţie de proiecţia 
bugetară pentru anul următor. 

  (2) Bugetul destinat finanţării formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de 
cercetare științifică şi creație universitară se asigură din fonduri proprii UPIT, având o valoare de 
minim 0,3% din totalul veniturilor pentru activitatea de bază din UPIT. Acesta este supus 
avizării Consiliului de Administraţie şi aprobării Senatului, odată cu bugetul de venituri şi 
cheltuieli al UPIT. 

Art. 6 Modul de distribuire a bugetului aprobat de Senat pe forme de stimulare a 
desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară este următorul: 

 (1) 40 % pentru stimularea activității de cercetare științifică şi creație 
universitară de excelenţă; 
 (2) 20 % pentru decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la 
manifestări ştiinţifice; 
 (3)   35 % pentru competiția internă de proiecte de cercetare științifică; 
 (4)   5 % pentru stimularea tinerilor cercetărilor cu rezultate de excelenţă. 

 Art. 7 Cheltuielile prevăzute pentru stimularea desfăşurării activităţilor de cercetare 
științifică şi creație universitară se vor realiza potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi în 
conformitate cu procedurile aprobate de Senat. 

 Art. 8  Aprobarea prezentei Metodologii s-a făcut de Senatul Universităţii din Piteşti din 
22.05.2017 şi intră în vigoare de la această dată. 
 


