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REGULAMENT  
PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. În Universitatea Hyperion din Bucureşti activitatea de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă şi expertiză, denumită în 
continuare activitate de cercetare ştiinţifică, se desfăşoară în concordanţă cu 
prevederile specifice cuprinse în: 

− Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Statutul personalului didactic şi 
de cercetare din învăţământul superior, potrivit acestei legi; 

− Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; 

− Carta Universităţii Hyperion din Bucureşti,  
− Prezentul regulament al activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Art. 2. Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o componentă de bază 
a misiunii Universităţii Hyperion din Bucureşti, prevăzută în Carta şi în Planul 
strategic al universităţii şi se realizează îndeosebi în Centrele de Cercetare din 
facultăţi şi departamente, precum şi prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare al 
universităţii. 

Obiectivele Universităţii Hyperion din Bucureşti, în domeniul cercetării 
ştiinţifice, sunt următoarele: 

a) să dezvolte activităţi de cercetare ştiinţifică la toate facultăţile Univer-
sităţii Hyperion din Bucureşti; 

b) să participe la programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi interna-
ţionale; 

c) să participe, prin activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor comu-
nităţii universitare, la îmbogăţirea patrimoniului culturii şi al 
cunoaşterii universale; 

d) să răspândească şi să valorifice rezultatele cercetării ştiinţifice obţi-
nute, să promoveze activităţile de inventică; 
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e) să stimuleze finanţarea extrabugetară a activităţilor de cercetare ştiin-
ţifică, de proiectare, de expertiză şi consultanţă, prin contracte înche-
iate cu agenţi economici, cu alte instituţii şi organizaţii; 

f) să faciliteze dobândirea deprinderilor necesare cercetării ştiinţifice de 
către studenţi şi masteranzi prin atragerea lor în activităţile de cercetare 
din cadrul facultăţilor şi prin cointeresarea lor materială şi spirituală; 

g) să-şi dezvolte şi să-şi modernizeze Centrele de cercetare, de asistenţă 
tehnică şi proiectare, precum şi bazele şi laboratoarele didactice şi de 
cercetare. 

În accepţiunea regulamentului de faţă, prin cercetare ştiinţifică se înţelege: 
− cercetare fundamentală; 
− cercetare aplicativă; 
− cercetare de dezvoltare tehnologică; 
− proiectarea de produse, servicii, tehnologii, sisteme de producţie şi 

comercializare; 
− consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în do-

meniul tehnic, tehnologic, managerial, financiar-contabil, comercial etc.; 
− transfer tehnologic asigurat pe diferite căi: formare continuă, vânzări de bre-

vete de invenţie, conferinţe, expoziţii, demonstraţii, publicaţii originale etc. 
Art. 3. Comisia de cercetare ştiinţifică a Senatului Universităţii Hyperion 

analizează şi raportează rezultatele în acest domeniu, elaborează politicile şi 
alternativele strategice ale activităţii de cercetare şi dezvoltare din universitate. 

Art. 4. În conformitate cu Carta Universităţii Hyperion şi cu legislaţia în 
vigoare, activitatea de cercetare-dezvoltare se realizează în: 

− mod individual; 
− colective de cercetare; 
− departamente; 
− centre de cercetare subordonate departamentului, facultăţii sau univer-

sităţii; 
− centre de formare continuă subordonate departamentului, facultăţii sau 

universităţii. 

Capitolul II 

CADRUL ORGANIZATORIC  
AL ACTIVIT ĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Art. 5. Compartimentele de cercetare ştiinţifică din cadrul universităţii, 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii şi Centrele de cercetare ale 
facultăţilor au obligaţia: 

− să cunoască şi să aplice riguros strategiile şi regulamentele, legile în 
domeniul cercetării ştiinţifice contribuind la creşterea prestigiului şi 
competitivităţii Universităţii Hyperion; 
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− să utilizeze toate categoriile de surse de finanţare a activităţilor în 
domeniul cercetării ştiinţifice, mobilizând în acest sens resursele 
umane disponibile; 

− să realizeze perseverent protecţia proprietăţii intelectuale, în confor-
mitate cu legile în vigoare. 

Art. 6. În cadrul Universităţii Hyperion, persoanele ce pot desfăşura acti-
vităţi de cercetare ştiinţifică, în corelare cu calificarea de care dispun şi cu 
volumul şi valoarea activităţilor desfăşurate, sunt: 

− cadre didactice universitare; 
− cercetători la Institutul de Cercetare-Dezvoltare şi la Centrele de 

cercetare ale facultăţilor; 
− personal auxiliar de la departamente, colective, servicii, institute şi 

centre; 
− masteranzi şi studenţi; 
− specialişti de valoare din afara universităţii, colaboratori externi prin 

prestări de servicii 

Art. 7. Baza materială (spaţii, aparate, calculatoare, utilaje, instalaţii, 
echipamente) utilizată în activităţile de cercetare-dezvoltare poate fi: 

− baza materială folosită pentru cercetări fundamentale, studii de 
masterat, cercetări ştiinţifice studenţeşti; 

− baza materială folosită pentru cercetări aplicative, proiectare, 
expertizare etc. 

Art. 8. Susţinerea financiară a activităţilor de cercetare-dezvoltare poate fi 
asigurată prin: 

− fonduri proprii (interne) prevăzute în bugetul universităţii; 
− fonduri obţinute prin grant-uri şi contracte de cercetare încheiate cu 

organisme naţionale sau internaţionale;  
− contracte încheiate cu firme din ţară (societăţi comerciale, regii auto-

nome, instituţii, asociaţii etc.) sau cu ministere; 
− contracte de cercetare internaţionale (programe finanţate de Uniunea 

Europeană, de ţări partenere, de instituţii de cercetare, universităţi şi 
firme străine); 

− consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize tehnice, asistenţă tehnică; 
− sponsorizări; 
− credite bancare; 
− comenzi ferme. 

Art. 9. Documentele obligatorii care stau la baza desfăşurării activităţii de 
cercetare ştiinţifică şi care definesc responsabilităţile sunt: 

− contractul de cercetare/proiectare/consultanţă/asistenţă tehnică/experti-
zare/transfer tehnologic, care include ca părţi componente: 

− tema programului de lucru cu termene şi valori pe faze; 
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− devizul; 
− acte adiţionale; 
− stat de funcţiuni; 
− rapoartele intermediare; 
− procese verbale de recepţie; 
− alte acte solicitate de organismul finanţator sau de departamentul de 

cercetare ştiinţifică, în funcţie de situaţie. 

Art. 10. Stabilirea şi repartizarea cheltuielilor de regie 
Cheltuielile pentru utilităţi (energie, telecomunicaţii) sunt suportate: 
− de la bugetul universităţii pentru lucrările din cadrul programului intern 

de cercetare-dezvoltare (cercetare fundamentală, master, proiecte de 
diplomă, proiecte de an etc.); 

− de către beneficiari, prin regia inclusă în devizul contractului. 

Art. 11. În realizarea programelor contractuale de cercetare ştiinţifică vor 
fi luate în considerare următoarele: 

− responsabilitatea ştiinţifică şi tehnică revine coordonatorului de 
program şi echipei de lucru; 

− respectarea legislaţiei revine coordonatorului de program, directorului 
financiar-contabil şi rectorului; 

− evidenţa sumelor încasate la contractele încheiate precum şi a tuturor 
cheltuielilor pe parcursul derulării contractului se efectuează pe baza 
devizului şi revine în totalitate Serviciului Financiar-Contabil; 

− evidenţa contractelor pe facultăţi, departamente, centre, colective 
precum şi relaţiile cu Ministerele de resort, CNCS şi alţi beneficiari 
privind derularea şi finalizarea contractelor se face la nivelul Comisiei 
Senatului Universităţii Hyperion pentru Cercetare Ştiinţifică. 

Art. 12. Veniturile nete obţinute prin realizarea programelor de cercetare-
dezvoltare se folosesc pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, 
remunerarea personalului care a executat contractul, participări la manifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale, precum şi procurarea de reviste şi cărţi de 
specialitate, taxe de serviciu, de şcolarizare, de brevetare, afiliere, materiale 
publicitare şi cheltuieli de reprezentare. 

Capitolul III 

PLANIFICAREA, REALIZAREA ŞI VALORIFICAREA ACTIVIT ĂŢII  
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Art. 13. Modul şi mijloacele de realizare, finanţare şi valorificare a acti-
vităţii de cercetare ştiinţifică sunt precizate în Strategia Cercetării Ştiinţifice din 
Universitatea Hyperion din Bucureşti, care stă la baza activităţii Comisiei 
Senatului Universităţii pentru Cercetarea ştiinţifică. Pe baza respectivei strategii şi 
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a rezultatelor obţinute, Comisia Senatului de Cercetare ştiinţifică întocmeşte 
rapoarte anuale privind cercetarea ştiinţifică din cadrul facultăţilor, departa-
mentelor şi Centrului de Cercetare al universităţii. 

Art. 14. Centrele de cercetare ştiinţifică 
Ca Centru de cercetare instituţional, atestat prin Decizia ANAS nr. 

9719/2008, Universitatea Hyperion din Bucureşti realizează cercetarea ştiinţifică 
şi de creaţie artistică prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare, Centrele de cercetare 
ştiinţifică ale facultăţilor şi departamentelor şi Centrul de Creaţie Artistică al 
Facultăţii de Arte, care grupează personalităţi ştiinţifice ale comunităţii academice 
şi tineri cercetători aspiranţi la performanţe ştiinţifice şi oferă cadrul desfăşurării 
activităţilor de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domenii 
avansate ale ştiinţei. 
 Centrele de cercetare ştiinţifică pot funcţiona ca unităţi distincte sau 
departamente pe lângă facultăţi sau universitate. 

Art. 15. Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin grant-uri, pro-
grame, contracte. 
 Grant-ul reprezintă o formă specifică de finanţare, pe baze competitive, a 
temelor de cercetare ştiinţifică de interes naţional, cu un pronunţat caracter de 
originalitate. Grant-ul, suma de bani nerambursabilă, se acordă unui cercetător 
individual / coordonatorul unei echipe de cercetare, pentru realizarea, într-o 
perioadă de timp determinată şi, împreună cu colectivul său de cercetare, a unei 
activităţi de cercetare ştiinţifică care aduce contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii 
(procurarea de echipament de cercetare, realizarea de publicaţii sau brevetarea 
rezultatelor cercetării, comunicări ştiinţifice, burse de cercetare etc.) 
 Principiul acordării grant-urilor este competiţia la nivel naţional sau 
internaţional. 

Art. 16. Premierea rezultatelor deosebite în activitatea de cercetare 
 Încurajarea performanţei în cercetare reprezintă una din priorităţile 
Universităţii Hyperion şi, în acest scop, universitatea va premia cercetătorii care 
dovedesc rezultate de excepţie. 
 Universitatea va studia oportunitatea acordării şi altor premii. În special 
vor fi sprijiniţi cercetătorii care aspiră la câştigarea de premii naţionale şi 
internaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice. 

Art. 17. Evaluarea, ierarhizarea şi recunoaşterea Revistelor ştiinţifice, 
Analelor şi Buletinelor ştiinţifice. 
 Odată cu creşterea rolului comunicării în masă, circulaţia informaţiei 
ştiinţifice joacă un rol tot mai important. În aceste condiţii, se impune ca cerce-
tătorii să fie sensibilizaţi asupra importanţei publicării articolelor în reviste cotate 
pe plan naţional şi internaţional, iar la nivel de universitate să fie sprijinite 
revistele ştiinţifice (Analele Universităţii Hyperion pe facultăţi, alte reviste), în 
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vederea cotării lor viitoare de către CNCS, ISI (Institute of Scientific Information) 
şi alte institute de evaluare scientometrică. 

Art. 18. Raportarea, analiza şi îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Cuantificarea periodică a rezultatelor cercetării ştiinţifice reprezintă una 
din pârghiile prin care poate fi evaluată eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi şi 
prin care se pot stabili apoi oportunităţi de îmbunătăţire. Universitatea Hyperion 
va evalua anual activitatea cercetării ştiinţifice pentru fiecare cadru didactic sau 
cercetător pe baza unei fişe de evaluare. 
 Rezultatele acestor evaluări vor fi analizate de către Comisia Senatului 
pentru Cercetare Ştiinţifică şi vor fi propuse măsuri de îmbunătăţire, corelate cu 
adaptarea strategiilor, politicilor şi obiectivelor universităţii referitoare la 
cercetarea ştiinţifică. 

Capitolul IV 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 19. Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii 
Hyperion la data de 12 iulie 2011. 

Art. 20. Adoptarea regulamentului la evoluţia legislaţiei în domeniu se 
face ori de câte ori este nevoie de către Comisia Senatului pentru Cercetare 
Ştiinţifică, urmată de aprobarea noului regulament în Senatul Universităţii. 
   

R E C T O R, 

Prof.univ.dr. ION SPÂNULESCU 

 

 


