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CAPITOLUL 1. CONSTITUIRE
Art. 1. (1) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Universităţii Româno – Americane, ca unitate de cercetare, conform Hotărârii
Nr.60/08.10.2005 a Biroului Senatului.
(2) Sediul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică este în Campusul Universităţii Româno –
Americane din Bucureşti, B-dul Expoziţiei nr.1B, sector 1.
(3) În relaţiile cu diverse persoane fizice şi juridice, privind drepturile şi obligaţiile contractuale,
Departamentul de Cercetare Ştiinţifică este reprezentat de Universitatea Româno – Americană.

CAPITOLUL 2. MISIUNEA ŞI ROLUL
Art. 2. Misiunea Departamentului de Cercetare Ştiinţifică este să consolideze şi să relanseze
cercetarea ştiinţifică competiţională internă si internaţională din universitate pentru a răspunde
cerinţelor impuse de M.Ed.C. si pentru alinierea la standardele europene şi internaţionale.
Art. 3. Rolul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică este impulsionarea şi atragerea cadrelor
didactice în vederea consolidării capacităţilor de cercetare existente şi relansării cercetării
ştiinţifice finanţate, condiţie esenţială pentru dezvoltarea Universităţii şi chiar pentru existenţa sa.

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
Art. 4. Departamentul de Cercetare Ştiinţifică este condus de un Director general.
Art. 5. Directorul general al Departamentului de Cercetare Ştiinţifică este numit de Rectorul
Universităţii.
Art. 6. Directorul general al Departamentului de Cercetare Ştiinţifică colaborează cu:

•
•
•
•
•
•
•

Consiliul Ştiinţific al Universităţii;
prorectorul cu Cercetarea Ştiinţifică;
directorul Departamentului de Asigurare a Calităţii;
secretarii ştiinţifici, prodecanii facultăţilor;
directorii centrelor/coordonatorii colectivelor de cercetare;
şefii de catedre;
cadre didactice.

Art. 7. Departamentul de Cercetare Ştiinţifică are în subordinea sa unităţi de cercetare specializate,
precum Centrul de Cercetări Economice, colective de cercetare etc.
Art. 8. Activitatea Departamentului de Cercetare Stiintifica se desfăşoară organizat, pe baza unui
Program, eşalonat în timp, având termene de realizare si aprobat de Senat.
Art. 9. Personalul care îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul Departamentului de
Cercetare Stiintifica este format din cadre didactice/specialişti proprii (4-5) pentru început. Pot fi
cooptate şi cadre didactice/cercetători de prestigiu externi, care desfăşoară o activitate de
cercetare pe o durată determinată în funcţie de durata contractului/temei finanţate.
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Art. 10. Trimestrial, Directorul General al Departamentului de Cercetare Stiinţifică va prezenta
Rapoarte în Senatul Universităţii privind activitatea de cercetare ştiinţifică, stadiul realizării
programelor şi temelor de cercetare, contribuţia membrilor colectivelor antrenate la realizarea
acestora, costurile şi rezultatele obţinute.
Art. 11. Propunerile privind administrarea resurselor umane, materiale şi financiare ale
Departamentului de Cercetare Ştiinţifică se fac de către colectivul de conducere al
Departamentului de Cercetare Stiintifică, iar aprobarea acestora o face Senatul Universităţii
si Ordonatorul de credite.
Art. 12. Atribuţiile Departamentului de Cercetare Stiintifica sunt:
• participarea la competitiile de GRANT-uri nationale si internationale, la Programele
Nationale (Programul Cercetare de Excelenta, Programele prioritare, Programele
sectoriale etc.) finantate de M.Ed.C. sau la alte competitii organizate de Ministere, firme sau
organizatii, precum si la Programele internationale (Program Cadru 7, PHARE etc.);
• elaborarea de proiecte/caiete de sarcini în vederea obţinerii de fonduri pentru organizarea
unor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
• identificarea şi colectarea de fonduri extrabugetare (sponsorizari, donatii etc.) pentru
cercetarea ştiinţifică din universitate;
• implementarea conceptelor de calitate în procesul de cercetare ştiinţifică;
• facilitarea informării permanente a cadrelor didactice referitor la competiţiile de GRANT-uri
CNCSIS, ale Academiei Române, ale altor organizaţii sau agenţi economici, la competitiile
Programelor naţionale finanţate de M.Ed.C., si sprijinirea accesului la informaţii pertinente
privind competitiile Programelor internaţionale (Program Cadru 7, PHARE, ACCESS, Banca
Mondiala etc);
• asigurarea logistică, consilierea şi punerea la dispoziţia unităţilor de cercetare din
universitate (catedre, colective/centre de cercetare) a informaţiilor privind competiţiile pentru
cercetarea stiintifică finanţată;
• sprijinirea cadrelor didactice şi a specialiştilor din Universitatea Româno-Americană la
elaborarea documentaţiilor în vederea întocmirii proiectelor pentru participarea la
competiţiile organizate periodic la nivel naţional şi internaţional sau cele organizate de agenţii
guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici etc. din ţară şi din străinătate,
contribuind astfel la dezvoltarea competenţelor în elaborarea proiectelor de cercetare;
• asigurarea derulării corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi
internaţionale, precum şi a proiectelor finanţate de Guvernul României sau Banca Mondială,
dezvoltând astfel competenţe în domeniul managementului proiectelor;
• coordonarea şi îndrumarea activităţii colectivelor de cercetare şi a Centrelor de cercetare
care se vor crea in Universitate;
• organizarea şi luarea de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele şi proiectele
de cercetare ştiinţifică din Universitatea Româno-Americană;
• stimularea participării la programe internaţionale de cooperare, prin promovarea
încheierii de acorduri de afiliere/cooperare la nivel de Departament, Facultate şi Universitate;
• propunerea unor structuri de cercetare menite să susţină cooperarea şi cercetarea
finanţată;
• participarea la organizarea manifestărilor ştiinţifice interne şi internaţionale.
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CAPITOLUL 4. DISPOZITII FINALE
Art. 13. Dezvoltarea Departamentului de Cercetare Stiintifică se va face progresiv in raport cu
rezultatele obţinute si cu dezvoltarea bazei materiale si financiare proprii.
Art. 14. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Cercetării Ştiinţifice, cu
aprobarea Senatului Universităţii Româno-Americane.
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