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CAPITOLUL I 

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITARE 

 
 

Art. 1. Cercetarea ştiinţifică universitară reprezintă o componentă definitorie a activităţii 
personalului academic din Universitatea Europeană "Drăgan". Deţine o pondere majoră în cadrul 
activităţilor academice, fiind un factor determinant în aprecierea performanţei profesionale şi a 
prestigiului personalului academic al Universităţii. 
 

Art. 2. Conform articolului nr. 287 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, norma universitară a personalului didactic din cadrul Universităţii Europene 
"Drăgan" cuprinde şi activităţi de cercetare ştiinţifică.  

În cazuri justificate, prin excepţie, norma universitară poate conţine numai activităţi de natură 
didactică.  

De asemenea, în statele de funcţiuni întocmite la nivelul Departamentelor pot exista norme 
universitare formate numai din activităţi de cercetare ştiinţifică care pot fi ocupate, pe termen limitat, 
de cadrele didactice sau de personalul de cercetare din Universitate. 
 

Art. 3. Toate cadrele didactice şi toţi cercetătorii ce activează în cadrul Universităţii pot 
desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi în afara normei universitare în baza unor contracte de 
cercetare ştiinţifică sau contracte de colaborare încheiate cu instituţia sau cu diverşi beneficiari interni 
ori externi. 
 

Art. 4. (1) În cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj cercetarea ştiinţifică are un 
caracter fundamental, fiind încurajate şi susţinute şi activităţile orientate înspre cercetarea aplicativă. 
Astfel, activitatea de cercetare universitară cuprinde nu numai cercetarea ştiinţifică, ci şi dezvoltarea şi 
inovarea în domeniile ştiinţelor economice şi juridice. 

(2) La nivelul Universităţii pot fi desfăşurate şi activităţi microproductive, putând fi oferite şi 
servicii specifice: servicii de consultanţă şi servicii de expertiză.  

(3) Structurile de cercetare universitare (Departament, Centru de Cercetare) îşi vor defini tipurile 
de activităţi specifice prin intermediul Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

 
Art. 5. Elaborarea de culegeri de probleme, materiale auxiliare, lucrări practice sau orice altă 

lucrare care se limitează exclusiv la prezentarea unor rezultate cunoscute anterior nu poate fi 
considerată cercetare ştiinţifică academică. 
 

Art. 6. Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul Universităţii Europene “Drăgan” 
urmăreşte strategiile şi direcţiile prioritare existente la nivel naţional şi internaţional în vederea creşterii 
contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea cunoaşterii şi, implicit, la  creşterea vizibilităţii acesteia 
în plan intern ori extern. 

 
Art. 7. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj urmăreşte şi sprijină formarea şi dezvoltarea 

resursei umane necesară pentru derularea activităţilor de cercetare ştiinţifică. Primordial, aceasta se 
realizează prin implicarea în activitatea de cercetare a celor mai buni studenţi din ciclul I (studii 
universitare de licenţă) şi a studenţilor din ciclul II (studii universitare de masterat). 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI DERULAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
 
Art. 8. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj face parte din Sistemul naţional de 

învăţământ ca fiind o instituţie de învăţământ superior acreditată. 
 
Art. 9. La nivelul Universităţii activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară atât individual, cât 

şi în cadrul colectivelor de cercetare, constituite în structura Facultăţilor, Departamentelor sau 
Centrelor de Cercetare potrivit reglementărilor legale specifice acestui domeniu. 

 
Art. 10. (1) Centrele de Cercetare pot fi constituite la nivelul Departamentelor, la nivelul 

Facultăţilor ori la nivelul Universităţii pe o perioadă determinată ori nedeterminată de timp. 
(2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui nou Centru de Cercetare, fără personalitate 

juridică, pe o perioadă de timp nedeterminată se poate face la propunerea şi cu avizul Consiliului 
Facultăţii. Aprobarea sa se poate face de către Senatul Universităţii Europene "Drăgan", cu respectarea 
strictă a legislaţiei din domeniu.  

(3) Centrele de Cercetare trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii esenţiale: 
aprobarea înfiinţării lor de către Senatul universitar; definirea misiunii lor; elaborarea Regulamentelor 
proprii de organizare şi funcţionare; existenţa unei conduceri proprii; demonstrarea capacităţii 
Centrelor de Cercetare în ceea ce priveşte gestionarea optimă a veniturilor atrase; gestionarea bazei 
materiale proprii; prezentarea unor programe complexe de cercetare; activitatea Centrelor de 
Cercetare să se reflecte distinct în cadrul contabilităţii Universităţii, în conformitate cu prevederile 
legale. 
 

Art. 11. În cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, la nivelul fiecărei Facultăţi a fost 
înfiinţat şi funcţionează, un Departament care este coordonat de către un director de Departament: 
Departamentul de Economie Generală pentru Facultatea de Ştiinţe Economice şi Departamentul Drept 
pentru Facultatea de Drept. 

Toate aceste Departamente sunt coordonate la nivelul Universităţii de către Departamentul de 
Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice. 

 
Art. 12. Universitatea Europeană "Drăgan poate asigura finanţarea anuală a unor posturi de 

cercetare, în funcţie de necesarul de specialişti care sunt utilizaţi pentru derularea optimă a 
proiectelor universitare proprii. 

 
Art. 13. (1) Personalul de cercetare implicat cuprinde: cadrele didactice ale Universităţii, 

cercetătorii ştiinţifici, studenţii din ciclul I (studii universitare de licenţă), studenţii din ciclul II (studii 
universitare de masterat), precum şi alte categorii de personal. De asemenea, în cadrul 
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Departamentelor vor fi precizate normele minime de 
performanţă, în vederea evaluării la standarde naţionale ori internaţionale a calităţii cercetării 
universitare. 

(2) Toate cadrele didactice universitare titulare au obligaţia ca în cadrul normei universitare de 
40 de ore/săptămână, stabilită în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare şi constituită din norma didactică şi norma de cercetare, să efectueze un 
număr prestabilit de ore de cercetare ştiinţifică. La solicitarea cadrului didactic, acesta poate fi  
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"transferat " temporar pe o normă întreagă de cercetare, atribuţiile sale modificându-se corespunzător 
cu funcţia ocupată. 

(3) Activităţile de cercetare derulate de către cercetătorii ştiinţifici ce activează în cadrul 
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj sunt prevăzute în fişa individuală a postului. 

(4) Studenţii din ciclul I (studii universitare de licenţă) şi studenţii din ciclul II (studii universitare 
de masterat) pot participa la activitatea de cercetare ştiinţifică alături de cadrele didactice ale 
Universităţii. Pentru activitatea de cercetare desfăşurată, aceştia pot fi recompensaţi prin acordarea de: 
premii, burse de performanţă ori alte stimulente. 

 (5) În ceea ce priveşte celelalte categorii de personal care participă la procesul de cercetare, aici 
poate fi menţionat personalul administrativ şi auxiliar angajat al Universităţii şi care posedă studii 
superioare de specialitate. 
 

Art. 14. Conducerile Departamentelor Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj sprijină atât 
activităţile de cercetare ştiinţifică ale propriilor membrii, cât şi programele interne ori externe de 
cercetare ştiinţifică universitară. 

 
Art. 15. (1) Potrivit principiului autonomiei universitare, directorul ori titularul de proiect 

propune tema de cercetare, alege metodele şi procedeele de lucru, prezentând la finalul proiectului 
planul de valorificare al rezultatelor. 

(2) Cu avizul directorului de Departament, directorul de proiect îşi stabileşte echipa de 
colaboratori propunând, dacă consideră necesar, angajarea, pe termen limitat, cel mult pe durata 
contractului, a unor colaboratori din afara instituţiei. 

(3) De asemenea, directorul de proiect este direct răspunzător de realizarea lucrărilor 
contractate, acesta având obligaţia să informeze conducerea Departamentului în legătură cu rezultatele 
obţinute. 

 
Art. 16. Activitatea de cercetare ştiinţifică suplimentară ce se desfăşoară în afara activităţilor de 

bază implică remunerarea corespunzătoare a cadrelor didactice ale Universităţii Europene “Drăgan”, în 
funcţie de numărul orelor efectiv lucrate şi cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare la 
momentul respectiv. 

 
Art. 17. Periodic, la nivelul Facultăţilor şi Departamentelor Universităţii se organizează 

seminarii, dezbateri şi manifestări ştiinţifice naţionale ori internaţionale (conferinţe, simpozioane etc.). 
Organizarea acestor evenimente constituie criterii de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 
derulată la nivelul Departamentelor Universităţii Europene “Drăgan” din Lugoj. 

 
Art. 18. Procesul de finanţare specific activităţilor de cercetare ştiinţifică universitară se asigură 

atât din fondurile proprii atrase, cât şi din alte surse ce sunt prevăzute în lege. 
 
Art. 19. În scopul finanţării activităţii de cercetare ştiinţifică, colectivele de cercetare din cadrul 

Facultăţilor şi Departamentelor Universităţii Europene “Drăgan” din Lugoj pot să se asocieze cu alte 
colective de cercetare din universităţi, instituţii, asociaţii ori societăţi comerciale din ţară sau din 
străinătate. 
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CAPITOLUL III 

EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ACADEMICE LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII 
 
 
Art. 20. Conducerea fiecărui Departament prezintă Consiliului Facultăţii un Raport anual privind 

activitatea de cercetare ştiinţifică. Sintezele acestor rapoarte sunt înaintate Departamentului de 
Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice din cadrul Universităţii Europene “Drăgan” din Lugoj, în baza 
lor urmând a se întocmi Raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică a instituţiei. 

 
Art. 21. Ansamblul rezultatelor obţinute în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică universitară 

se concretizează în: cărţi, tratate, monografii, studii, articole ştiinţifice publicate în reviste de 
specialitate din ţară şi din străinătate etc. 
 

Art. 22. La nivelul fiecărei Facultăţi, respectiv la nivelul conducerii Departamentelor Universităţii 
Europene “Drăgan” funcţionează o Comisie ştiinţifică care propune Consiliului Facultăţii noi criterii de 
evaluare şi analiză. În acest fel, aprecierea rezultatelor cercetării ştiinţifice se efectuează la nivelul 
fiecărei Facultăţi şi/sau la nivelul fiecărui Departament. 

 
Art. 23. Recunoaşterea valorii realizărilor cercetării ştiinţifice din cadrul Universităţii Europene  

"Drăgan " va avea în vedere aspectul calitativ al cercetării, în funcţie de: importanţa teoretică şi practică 
pentru dezvoltarea ştiinţei; principalele tendinţe manifestate în plan naţional şi internaţional; 
importanţa aplicativă pentru domeniul economic şi domeniul juridic; utilizarea unor metode şi mijloace 
de cercetare noi; contribuţia în ceea ce priveşte modernizarea şi perfecţionarea procesului de 
învăţământ. 

 
Art. 24. Evaluarea calitativă a rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute la nivelul Universităţii 

Europene “Drăgan” din Lugoj va avea în vedere principalele standarde şi criterii utilizabile la nivel 
naţional, care fac referire distinctă la: ansamblul publicaţiilor recenzate în mod favorabil de către 
personalităţile marcante din domeniul cercetării; citarea lucrărilor din literatura de specialitate; 
elaborarea tratatelor, monografiilor, cursurilor de specialitate, studiilor şi articolelor ştiinţifice; 
obţinerea distincţiilor şi premiilor specifice domeniului; diseminarea rezultatelor prin participarea 
directă în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale; publicarea lucrărilor de cercetare în volumele 
diferitelor conferinţe interne ori externe; publicarea de articole ştiinţifice în reviste cotate ISI; 
publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste străine indexate BDI; demonstrarea prestigiului profesional prin 
nominalizarea în colectivele de redacţie ale unor reviste sau în colectivele editoriale ale unor edituri 
recunoscute la nivel naţional şi internaţional; onorarea invitaţiilor de a participa la diferite conferinţe 
naţionale şi internaţionale; susţinerea de prelegeri în ţară şi în străinătate. 
 

Art. 25. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică obţinute la nivelul Universităţii Europene  
"Drăgan " din Lugoj vor influenţa direct şi nemijlocit adoptarea deciziilor în ceea ce priveşte demersurile 
legate de: concursuri, promovări şi premieri; acordarea titlului de profesor emerit, profesor consultant 
şi prelungirea activităţii sale; acordarea sprijinului pentru participarea la diferite manifestări ştiinţifice 
din ţară şi din străinătate; aprobarea burselor de specializare în străinătate; aprobarea  înfiinţării  unor  
noi colective  de  cercetare; introducerea de noi cursuri universitare în planul de învăţământ al 
Universităţii. 

 



 
 

6 | P a g e  

 

 

Art. 26. Pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare academică şi obţinerea unor rezultate 
ştiinţifice remarcabile, Senatul Universităţii Europene "Drăgan din Lugoj poate acorda diplome, distincţii 
şi premii. 

 
Art. 27. In urma constatării neîndepliniirii atribuțiilor privind activitatea de cercetare de către 

cadrele didactice, aceste aspecte echivalează cu neîndeplinirea sarcinilor din fișa postului, urmând a fi 
sancționate în conformitate cu regulamentului intern și Carta UED. Neîndeplinirea privind realizarea 
activității de cercetare este stabilită de către Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității a UED care va 
sesiza Departamentul de Cercetare și Proiecte Economice. 

 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 
 
Art. 28. Principalele actele normative care au stat la baza elaborării prezentului Regulament au 

fost: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Carta Universităţii Europene "Drăgan" 
din Lugoj, alte documente importante aflate în vigoare şi care reglementează acest domeniu. 

 
 
Art. 29. Prezentul Regulament modifică și completează Regulamentul privind cercetarea 

ştiinţifică derulată la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, aprobat inițial de Biroul 
Senatului UED în ședința din 10.10.2011.   

Modificările și completările aduse prezentului Regulament vor intra în vigoare la data adoptării 
lui în Senatul universitar, în ședința din 30.03.2018, prin Hotărârea nr. 26 din 30.03.2018. 

 
 

 

 

      RECTOR,                  PREȘEDINTE SENAT 

 

 

                         Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN                                        Conf. univ. dr. SORIN BLAJ 

 

 
 




