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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
INSTITUTULUI CENTRAL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul document reglementează activitatea Institutului Central de Cercetări
Ştiinţifice (ICCS), drepturile şi îndatoririle personalului său şi este în acord cu Carta USH,
Codul de bune practici al cercetării ştiinţifice din Universitatea Spiru Haret, Carta Europeană
a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.
Art.2. Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice (ICCS) se constituie ca organism de
cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, în conformitate cu
Hotărârea Senatului USH din data de 14.04.2009. Institutul are sediul în str. Italiană nr. 28,
sector 2, Bucureşti.
Art.3. La baza organizării şi funcţionării ICCS stau următoarele acte normative:
– Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
– Carta USH;
– Strategia de cercetare ştiinţifică a USH Bucureşti;
– Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în USH;
– Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
Art.4. Misiunea ICCS este conformă cu misiunea Universităţii Spiru Haret şi constă în
dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin integrarea tematicilor abordate în aria
mondială a cercetării, oferirea suportului pentru consultanţă şi servicii profesionale în domenii
majore (mediu, societate, economie), cooperare naţională şi internaţională.
Art.5. Pentru îndeplinirea misiunii sale, ICCS a stabilit următoarele obiective de
cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă:
a) aprofundarea cercetării universitare multidisciplinare şi crearea unei reţele naţionale
de cercetare formată din centrele de cercetare ale facultăţilor Universităţii Spiru Haret;
b) asigurarea condiţiilor necesare participării la reţele şi programe naţionale şi
internaţionale de cercetare;
c) asigurarea de servicii de consultanţă şi cercetare către diferiţi beneficiari
(IMM-uri, firme de comerţ şi alţi agenţi economici, instituţii publice etc.);
d) dezvoltarea de relaţii de cooperare în domeniul cercetării la nivel naţional şi
internaţional;
e) îmbunătăţirea vizibilităţii revistelor USH prin includerea acestora în baze de date
internaţionale;

Prin activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată institutul urmăreşte să asigure surse
permanente de finanţare; consolidarea şi extinderea bazei materiale cu aparatură performantă;
creşterea performanţelor şi a rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor din USH, pe plan
naţional şi internaţional; educarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în spiritul
performanţei şi competitivităţii ştiinţifice.
CAPITOLUL II
PERSONALUL INSTITUTULUI
Art.6.(1) Membrii ICCS sunt reprezentaţi de:
a) personal academic angajat cu carte de muncă la USH (inclusiv prin cei 25% din
salariu);
b) personal academic cu contract de muncă pe perioadă determinată;
c) personal angajat la USH numai cu atribuţii de cercetare;
d) personal temporar angajat dintre studenţi, masteranzi şi doctoranzi (cu sau fără
indemnizaţii în bugetul unui proiect/contract);
e) personal auxiliar: informaticieni, secretari/referenţi, operatori calculator, asistenţi,
îngrijitori.
(2) Încadrarea şi promovarea personalului din ICCS se face exclusiv prin concurs, cu
respectarea reglementărilor naţionale existente, precum şi a prevederilor Codului de Conduită
pentru Recrutarea Cercetătorilor, în scopul asigurării unei înalte calificări şi a potenţialului
superior de cercetare.
(3) Personalul ştiinţific din ICCS se evaluează anual, punctajul obţinut fiind avut în
vedere la salarizarea, retrogradarea şi promovarea cercetătorilor, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(4) Conducerea ICCS supraveghează şi sprijină pregătirea profesional-ştiinţifică a
personalului de cercetare sub forma cursurilor şi stagiilor de specializare. Deplasările
membrilor institutului în cadrul schimburilor interacademice şi de altă natură, interne şi
externe, se realizează prioritar în funcţie de programele de cercetare ale institutului şi de
pregătirea/performanţele cercetătorilor, cu acordul conducerii ICCS.
CAPITOLUL III
ORGANE DE CONDUCERE ŞI ATRIBUŢII
Art.7.ICCS este condus de prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică din Universitate.
Art.8.(1) Prorectorul care conduce activitatea ICCS răspunde de activitatea de
cercetare ştiinţifică în faţa Rectorului USH.
(2) Prorectorul care conduce ICCS are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile de planificare, raportare, monitorizare şi evaluare a
cercetării ştiinţifice din centrele de cercetare;
b) reprezintă ICCS în relaţiile cu celelalte structuri ale universităţii;
c) acordă consultanţă şi instruire centrelor de cercetare;
d) acordă sprijin în alcătuirea echipelor de cercetare ştiinţifică pe
teme/proiecte/contracte;
e) distribuie informaţiile şi sarcinile privind
cercetarea către directorii
departamentelor şi directorii Centrelor de cercetare;
f) solicită Serviciului Contabilitate precum şi altor servicii din cadrul USH sprijin
pentru verificarea corectitudinii datelor tehnice şi financiare expuse în proiecte/contracte;

g) raportează anual conducerii USH rezultatele activităţii desfăşurate în cadrul ICCS
şi monitorizează permanent activitatea din centrele de cercetare ale facultăţilor din cadrul
USH Bucureşti.
CAPITOLUL IV
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL ICCS
Art.9. ICCS se subordonează Rectorului Universităţii, prezintă rezultatele cercetării şi
raportează periodic activitatea desfăşurată în cadrul Institutului.
Art.10. ICCS are relaţii de reprezentare şi colaborare, în baza acordurilor de
parteneriat, cu institute de cercetare de specialitate din ţară sau străinătate.
Art.11.În vederea atingerii misiunii şi obiectivelor asumate, ICCS desfăşoară
următoarele activităţi:
a) cercetare fundamentală;
b) cercetare aplicativă;
c) prestări servicii;
d) formare continuă, instruire şi perfecţionare;
e) consultanţă- informare-documentare în diferite domenii.
Art.12. Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară, pe bază de
contract/grant, prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare
şi activităţilor cuprinse, după caz, în:
a) Programe naţionale de cercetare ştiinţifică;
b) Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice;
c) Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă, contracte cu societăţi comerciale,
organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate.
d) Programe instituţionale coordonate de Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică şi
finanţate din fonduri proprii;
Art.13. Responsabilii de contracte/teme de cercetare vor înscrie obligatoriu toate
ideile/temele/proiectele/contractele, începând din faza de iniţiere a acestora, până la
încheierea lor în baza de date a ICCS. În acest scop se constituite Registrul Unic de
Proiecte/Contracte în cadrul ICCS care gestionează această bază de date .
Art.14. Responsabilul/Directorul de contract/temă de cercetare va fi persoana care a
iniţiat proiectul respectiv şi va urmări transmiterea informaţiilor necesare şi înscrierea
acestora în Registrul Unic de Proiecte/Contracte al ICCS.
Art.15.(1) Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul ICCS se
concretizează în:
a) rapoarte de cercetare, comunicări ştiinţifice efectuate pe plan naţional şi internaţional;
b) articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice sau în reviste de
specialitate din ţară şi din străinătate;
c) cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific.
(2) Publicaţia ICCS este Journal of Economic Development, Environment and People
(http://jedep.spiruharet.ro) şi va gestiona toate materialele cu conţinut ştiinţific produse
individual de ICCS.
Art.16. ICCS organizează seminarii, sesiuni şi conferinţe, toate ştiinţifice, şi alte
manifestări pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate în activitatea de
cercetare. Prin activitatea sa, ICCS promovează cooperarea interuniversitară şi internaţională,
în special prin programe de integrare europeană. În acest sens, ICCS sprijină participarea
cercetătorilor la conferinţe şi seminarii internaţionale.

Art.17. USH susţine, în limita sumelor disponibile, apariţia revistei Journal of
Economic Development, Environment and People şi a altor publicaţii, în scopul diseminării
rezultatelor cercetării ştiinţifice din universitate.
CAPITOLUL V
RECOMPENSE ŞI STIMULENTE
Art.18. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în Curriculum Vitae de către
fiecare cadru didactic/cercetător al ICCS şi constituie criteriul principal de apreciere a valorii
profesionale a acestuia.
Art.19.Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este
remunerat în conformitate cu normele legale şi cu Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în USH, din sursele prevăzute şi aprobate în
devize, la capitolul manoperă.
Art.20. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin diplome
acordate de USH. ICCS poate promova un sistem propriu de diplome. ICCS recompensează
cercetarea ştiinţifică studenţească prin acordarea de premii în cărţi sau alte premii.
CAPITOLUL VI
NORMATIVE ADMINISTRATIVE
Art.21.Finanţarea cercetării ştiinţifice din cadrul ICCS beneficiază de fondurile USH
şi de cele obţinute din activităţile proprii.
Art.22.Veniturile ICCS realizate în urma derulării contractelor de cercetare ştiinţifică
sau a prestării de servicii se evidenţiază distinct în contabilitatea universităţii şi vor fi
destinate cu precădere susţinerii activităţilor curente ale ICCS .
Art.23. Pentru fiecare program/proiect delimitat se elaborează, de către directorul
programului, un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător în faţa
beneficiarilor, a finanţatorilor şi a ICCS.
Art.24.(1) Fiecare grant, proiect, contract sau manifestare ştiinţifică constituie obiect
distinct şi se va evidenţia în contabilitatea USH.
(2) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale
consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija
compartimentelor de specialitate ale USH.
(3) Toate fondurile băneşti obţinute pentru finanţarea granturilor şi contractelor de
cercetare ştiinţifică sunt păstrate în cont distinct la bancă.
Art.25.Cercetătorii ICCS îşi asumă obligaţia de a respecta normele deontologice şi
prevederile legislaţiei privind proprietatea intelectuală şi drepturile de autor.
Art.26. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul universitar în şedinţa din data
de 09.05.2013 şi intră în vigoare de îndată.
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