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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Cercetarea ştiinţifică reprezintă una dintre misiunile fundamentale ale activităţii din 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), în conformitate cu Carta UBc, şi reprezintă 

unul dintre principalele criterii de apreciere a performanţei academice. Cercetarea ştiinţifică stă la 

baza procesului de învăţământ superior, care asigură formarea de resurse umane înalt calificate şi 

constituie, prin norma didactică, o obligaţie profesională. În conformitate cu libertatea academică şi 

autonomia universitară, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, cercetarea 

ştiinţifică este liberă de orice îngrădiri sau condiţionări. 

 

Art. 2. În UBc, activităţile de cercetare ştiinţifică fundamentală, cercetare ştiinţifică aplicativă, 

dezvoltare şi transfer tehnologic, proiectare, consultanţă şi expertiză, denumite în continuare 

activitate de cercetare ştiinţifică, se desfăşoară în concordanţă cu prevederile legale și de 

reglementare în vigoare, Carta Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, regulamentele şi 

procedurile interne. 

 

Art. 3. Activitatea de cercetare ştiinţifică din UBc se desfăşoară individual sau în departamente, 

colective şi centre de cercetare, precum şi în cadrul Şcolii Doctorale. Activitatea de cercetare 

ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară 

sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare. 

 

Art. 4. Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, 

finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale departamentelor, facultăţilor, 

centrelor de cercetare, Şcolii Doctorale, etc. Activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentelor 

didactice se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care departamentul a asimilat în 

programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă. 

 

Art. 5. Fiecare cadru didactic este responsabil faţă de directorul de departament pentru realizarea 

planului de cercetare aferent normei didactice, iar colectivele de cercetare răspund faţă de şeful 

ierarhic. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

Art. 6. UBc poate organiza unităţi de cercetare la nivelul departamentelor, al facultăţilor sau al 

instituţiei. Unităţile de cercetare ale universităţii pot fi de tipul: institut de cercetare, departament de 

cercetare, centru de cercetare ştiinţifică, centru de inovare şi transfer tehnologic, laborator de 

cercetare ştiinţifică, colectiv de cercetare, cerc ştiinţific studenţesc, precum şi alte unităţi formate în 

acest sens. Structurile considerate a fi cele mai adecvate se organizează la propunerea 

departamentelor, Consiliilor Facultăţilor sau Consiliului de Administraţie şi se aprobă în Senat. 

 

Art. 7. Unităţile de cercetare reunesc cadre didactice, cercetători şi personal tehnico-administrativ. 

Studenţii din ciclurile de licenţă şi master pot fi implicaţi în activitatea de cercetare. Studenţii din 

ciclul de doctorat sunt asimilaţi cercetătorilor, constituind o resursă umană de bază în activitatea de 
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cercetare. Cercetătorii desfăşoară preponderent activităţi de cercetare ştiinţifică, dar pot participa şi 

la activităţi didactice. 

 

Art. 8. În cadrul UBc, organismul care stabileşte politica şi strategia în domeniul cercetării 

ştiinţifice este Consiliul ştiinţific al ICDICTT, prezidat de către prorectorul pentru programe de 

cercetare. Structura executivă care coordonează activitatea de cercetare din UBc este Institutul de 

Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic (ICDICTT), care îşi desfăşoară 

activitatea după un regulament propriu. 

 

Art. 9. Institutul de cercetare se poate înfiinţa la nivelul UBc sau al unei facultăţi şi nu are 

personalitate juridică, prevederile statutului său fiind în concordanţă cu Carta şi regulamentele UBc. 

Institutul de cercetare trebuie să se susţină financiar din fonduri proprii. 

 

Art. 10. Departamentul de cercetare este o subdiviziune funcţională organizată astfel încât să 

acopere o direcţie bine precizată de cercetare. Un departament este format din mai multe 

laboratoare de cercetare şi o structură tehnico-administrativă.  

 

Art. 11. Centrul de cercetare poate fi înfiinţat la iniţiativa unei persoane, a colectivului unui  

departament sau al unei facultăţi. Este avizat de către Consiliul Facultăţii şi aprobat de către 

Consiliul de Administraţie şi Senatul UBc. Centrele de cercetare au ca obiect principal de activitate 

cercetări fundamentale şi aplicative, cercetări tehnologice avansate, dar pot presta şi activităţi de 

transfer tehnologic, consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice. Centrele de cercetare 

funcţionează după un statut.  

 

Art. 12. Centrele şi institutele de cercetare sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie al 

UBc, acreditate instituţional de Senat şi pot aplica pentru recunoaştere naţională şi internaţională. 

Centrele şi institutele de cercetare sunt supuse periodic evaluării interne/ reacreditării, pentru 

asigurarea calităţii activităţii acestora. Universitatea are obligaţia de a aplica pentru recunoaşterea 

naţională a structurilor sale de cercetare, conform legii. 

 

Art. 13. Activitatea de cercetare se poate desfăşura şi de către grupuri de cadre didactice care, prin 

acord scris, formează colective de cercetare pe domenii specifice sau interdisciplinare, sub 

conducerea directorilor de teme de cercetare. 

  

 Art. 14. Studenţii de la studii universitare de licenţă şi master desfăşoară activitate de cercetare sub 

coordonarea cadrelor didactice, pe teme de cercetare aprobate în prealabil, făcând parte din 

programele de cercetare ale departamentelor sau centrelor de cercetare. Studenţii, împreună cu 

cadrele didactice, pot forma cercuri de cercetare studenţeşti, afiliate şi nominalizate în procesele 

verbale ale departamentelor. Studenţii de la studii universitare de doctorat desfăşoară activitate de 

cercetare pe temele de doctorat, fiind supervizaţi de conducătorii de doctorat şi de o echipă de 3 

îndrumători. 

 

Art. 15. Anual, departamentele şi Şcoala Doctorală îşi elaborează planurile de cercetare, cuprinzând 

teme, activităţi, obiective, modalităţi de finanţare şi structura organizatorică în care se desfăşoară 

activitatea. Pe baza acestora, fiecare facultate elaborează un plan de cercetare centralizator pe care îl 

transmite la ICDICTT până la data de 1 martie a fiecărui an. ICDICTT întocmeşte planul de 
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cercetare al UBc. Cu ocazia prezentării planurilor, în şedinţele de departament, Consiliu de 

Administraţie sau Senat se face şi o analiză a activităţii de cercetare din anul precedent. Rapoartele 

activităţii de cercetare se transmit la ICDICTT, care asigură postarea acestora pe site-ul 

universităţii. 

 

Art. 16. Institutele, colectivele, centrele de cercetare şi Şcoala Doctorală îşi elaborează planurile de 

cercetare şi rapoartele de activitate în concordanţă cu regulamentele şi statutele proprii, pe care le 

prezintă, la cerere, structurii ierarhic superioare.  

 

CAPITOLUL III 

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 
 

Art. 17. Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează de la buget sau din surse 

extrabugetare, prin competiţii de proiecte, granturi, contracte şi programe locale, regionale, 

naţionale şi internaţionale. Cercetarea ştiinţifică din cadrul UBc funcţionează pe baza principiului 

autofinanţării. 

Susţinerea financiară a activităţilor de cercetare–dezvoltare poate fi asigurată prin: 

 fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor 

şi acţiunilor din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, atribuite în sistem 

competitiv, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional, sub formă de granturi 

încheiate cu Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, 

Academia Română, etc.; 

 granturi doctorale; 

 contracte încheiate cu firme din ţară (societăţi comerciale, regii autonome, instituţii, 

asociaţii etc.) sau ministere; 

 contracte de cercetare internaţionale (programe finanţate de Uniunea Europeană, de ţări 

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

 consultanţă medicală şi tehnico-ştiinţifică, expertize, asistenţă medicală sau tehnică; 

 sponsorizări; 

 credite bancare. 

 

Art. 18. Pentru finanţarea activităţii de cercetare, colectivele, departamentele, facultăţile, unităţile 

de cercetare sau Universitatea se pot asocia cu organisme, asociaţii, instituţii, universităţi, institute 

de cercetare şi firme private din ţară şi străinătate, pe bază de acorduri sau contracte, cu stipularea 

clară a obligaţiilor şi drepturilor de proprietate intelectuală care revin fiecărei părţi. Finanţarea 

complementară de la buget, acordată pentru rezultatele activităţii de cercetare din UBc, se distribuie 

facultăţilor exclusiv pe baza contribuţiilor la această activitate (conform metodologiei în vigoare a 

Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior). 

 

Art. 19. Documentul obligatoriu care stă la baza desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică 

finanţată şi care defineşte responsabilităţile este contractul de cercetare/proiectare/consultanţă/ 

asistenţă tehnică/expertizare/transfer tehnologic, care include ca părţi componente obligatorii: 

 tema cercetării, programul de lucru cu termene şi valori, pe faze; 

 devizul antecalcul; 
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 echipa de lucru şi responsabilităţile membrilor echipei; 

 acte adiţionale (dacă este cazul). 

 Un exemplar al contractului se depune la Serviciul Financiar Contabil al UBc şi se 

actualizează în măsura în care se încheie acte adiţionale cu implicaţii financiare. 

Un alt exemplar original al contractului însoțit de părţile componente 
obligatorii (tema proiectului/cercetării, programul de lucru cu termene şi valori, pe 
faze; devizul antecalcul; echipa de lucru şi responsabilităţile membrilor echipei și 
dacă este cazul, se actualizează în măsura în care se încheie acte adiţionale cu 

implicaţii financiare), se înregistrează și se depun la ICDICTT. 
 

Art. 20. Directorul (responsabilul) de contract are obligaţia de a întocmi şi păstra Dosarul 

proiectului de cercetare, care cuprinde: 

 contractul; 

 acordul de parteneriat (dacă este cazul); 

 rapoarte ştiinţifice pe faze de execuţie; 

 devize postcalcul şi documente justificative; 

 procese verbale de avizare internă; 

 procese verbale de recepţie; 

 alte acte solicitate de organismul finanţator sau de către ICDICTT, în funcţie de situaţie. 

 

Art. 21. Derularea în totalitate a unui contract de cercetare (asigurarea resursei umane, a bazei 

materiale necesare, predarea rapoartelor parţiale şi finale precum şi avizarea şi recepţia finală) sunt 

în sarcina coordonatorului/ directorului / responsabilului de proiect. Directorul (responsabilul) de 

contract are obligaţia de a depune la ICDICTT, la încheierea contractului, o fişă a contractului de 

cercetare (după modelul din Anexă). Fişa este însoţită de o copie a bugetului corespunzător UBc şi 

a acordului de parteneriat, dacă este cazul. Fişa este actualizată ori de câte ori este necesar, la 

întocmirea de acte adiţionale. 

 

Art. 22. Contractele de cercetare sunt identificate în cadrul UBc prin tip, număr şi an. În cazul 

contractelor obţinute prin competiţie, numărul este alocat de către organizatorul competiţiei. Pentru 

celelalte contracte, numărul este alocat de către ICDICTT. 

 

Art. 23. Veniturile obţinute din cercetarea ştiinţifică se vor utiliza, conform devizelor contractelor, 

pentru: dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, remunerarea personalului care a executat 

lucrările prevăzute în contracte, pentru participări la acţiuni ştiinţifice interne şi internaţionale, 

editarea de cărţi şi reviste de specialitate, taxe de brevetare, afiliere, materiale publicitare şi 

cheltuieli de reprezentare, în conformitate cu strategia de dezvoltare a facultăţii (colectivului) căreia 

îi aparţine centrul / colectivul de cercetare, în conformitate cu prevederile legale. Veniturile 

realizate şi neutilizate la sfârşitul unui an calendaristic se pot folosi în anul următor cu aceeaşi 

destinaţie, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Art. 24. Angajarea plăţilor privind manopera, deplasările, achiziţionarea de materiale, aparatură, 

servicii, etc. se face după procedurile existente, aplicabile tuturor cheltuielilor din cadrul structurilor 

organizatorice.  

 

A 
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Art. 25. O cotă de 10% din regia fiecărui contract de cercetare este centralizată la nivelul UBc.  

 

Art. 26. Diferenţa de 90% din regie reprezintă un element de venit al facultăţii. În cazul în care 

soldul facultăţii este pozitiv, aceste sume vor fi destinate dotării cu materiale şi echipamente a 

structurilor de cercetare care au obţinut aceste venituri, la cererea directorului (responsabilului) de 

proiect.  

 

Art. 27. Universitatea va sprijini activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată pe bază de granturi 

naţionale prin asigurarea finanţării în avans a acesteia, în limita fondurilor disponibile, pentru 

componenta cheltuieli materiale. Prioritate vor avea cheltuielile de capital necesare realizării 

granturilor şi dezvoltării bazei materiale destinate cercetării. 

 

Art. 28. Veniturile extrabugetare realizate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi din prestările de 

servicii de cercetare, după plata către universitate a regiei anuale (stabilită conform Regulamentului 

de Finanţare al UBc şi cerinţelor specifice fiecărui grant) şi a salariilor personalului de cercetare, 

sunt destinate dotării cu materiale şi echipamente a structurilor de cercetare care au obţinut aceste 

venituri. Dotările astfel obţinute intră în patrimoniul universităţii. 

 

Art. 29. Indiferent de modul de achiziţionare a echipamentelor destinate cercetării ştiinţifice, 

acestea pot fi folosite de către întreg personalul de cercetare din universitate. Accesul la 

echipamente este stabilit prin norme şi proceduri interne. Utilizatorii din interiorul universităţii 

trebuie să suporte doar costurile aferente de personal şi contravaloarea materialelor consumabile 

utilizate pentru efectuarea experimentelor, măsurătorilor etc. Utilizatorii proveniţi din afara UBc au 

acces la echipamentele de cercetare din universitate pe bază de comandă fermă sau contract, în 

condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a costurilor stabilite de colectivele de cercetare care 

deţin echipamentele solicitate. 

 

Art. 30. În limita disponibilului, universitatea asigură spaţiile necesare desfăşurării activităţilor de 

cercetare ştiinţifică, spaţii prevăzute cu toate utilităţile necesare. Dotarea colectivelor, 

departamentelor, facultăţilor şi unităţilor de cercetare cu echipamente de cercetare se realizează prin 

intermediul serviciilor de specialitate ale universităţii, în limita fondurilor disponibile destinate 

acestui scop. 

 

Art. 31. Serviciul Financiar-Contabil asigură gestionarea şi controlul financiar al veniturilor şi 

cheltuielilor pentru fiecare program, proiect, grant, contract sau prestare de servicii, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 

Art. 32. Cadrele didactice şi cercetătorii pot breveta rezultatele originale. În acest caz universitatea, 

ca titular de brevet, va asigura finanţarea costurilor brevetării şi plata taxelor de protecţie a 

brevetelor, conform legii. Autorii brevetelor pot beneficia de premii conform legislaţiei în vigoare şi 

regulamentelor interne. 
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CAPITOLUL IV 

VALORIFICAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE  

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

Art. 33. Prin rezultate ale activităţii de cercetare ştiinţifică înţelegem: 

a) rapoarte de cercetare  

b) cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific 

c) articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate 

d) comunicări ştiinţifice 

e) brevete de invenţii, certificate de înregistrare a desenelor si modelelor industriale etc. 

f) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode etc. 

g) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul granturilor/contractelor de cercetare 

h) teze de doctorat finalizate. 

 

Art. 34. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul UBc se concretizează şi 

se evaluează prin: 

a) numărul granturilor de cercetare propuse în competiţiile naţionale şi internaţionale; 

b) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi implementate în competiţiile 

naţionale şi internaţionale, numărul şi valoarea şi altor contracte de cercetare;  

c) cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific, publicate în edituri recunoscute la nivel 

naţional şi internaţional;  

d) articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, recunoscute pe plan 

naţional sau internaţional (reviste cotate ISI sau indexate în BDI);  

e) comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, publicate în volume ale 

conferinţelor;  

f) brevete de invenţii; 

g) e) teze de doctorat finalizate;  

h) reprezentări în academii sau organizaţii naţionale şi/sau internaţionale;  

i) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional; 

j) alte criterii stabilite prin regulamentele şi procedurile de evaluare a activităţii ştiinţifice, 

în conformitate cu priorităţile momentului la care se realizează evaluarea. 

 

Art. 35. La nivelul UBc, al facultăţilor şi departamentelor se pot organiza seminarii ştiinţifice, 

sesiuni, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, în scopul valorificării rezultatelor obţinute, a 

experienţei acumulate în activitatea de cercetare, în vederea publicării şi a asigurării altor forme de 

diseminare a informaţiilor. 

 

Art. 36. Aprecierea rezultatelor cercetării se face de către fiecare departament şi facultate, după 

criterii unitare, aprobate de către Consiliul de Administraţie şi Senatul UBc, şi punctaje specifice, 

aprobate la nivel de colectiv de cercetare/ departament/ facultate, conform specificului domeniilor 

de cercetare în care lucrează membrii structurilor respective.  

 

Art. 37. Rezultatele evaluării activităţii de cercetare ştiinţifică se iau în considerare la: 

a) promovarea şi încadrarea în funcţie; 

b) acordarea treptelor şi gradaţiilor; 
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c) acordarea gradaţiei de merit; 

d) acordarea diferitelor titluri şi prelungirea activităţii în cadrul UBc; 

e) acordarea distincţiilor, premiilor şi altor recompense; 

f) alocarea resurselor destinate cercetării; 

g) acordarea burselor, a sprijinului financiar şi material pentru participare la manifestări 

ştiinţifice; 

h) acordarea sprijinului pentru publicarea rezultatelor, 

conform legislaţiei şi regulamentelor UBc în vigoare. 

 

Art. 38. În vederea realizării unei evidenţe corecte a rezultatelor activităţii de cercetare şi a 

realizării rapoartelor specifice, toate cadrele didactice şi cercetătorii din UBc au obligaţia de a 

informa ICDICTT cu privire la: 

a) propuneri de granturi depuse; 

b) granturi şi contracte câştigate; 

c) articole publicate; 

d) brevete acordate; 

e) cărţi publicate; 

f) participări la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice; 

g) teze de doctorat susţinute în UBc; 

h) citări ale lucrărilor proprii în reviste cotate; 

i) premii sau numiri în structuri de cercetare; 

j) alte realizări specifice activităţii de cercetare. 

Raportarea se face utilizând formularele din Anexa 1 la prezentul regulament. Pentru 

categoriile care, eventual, nu se regăsesc în formularele anexate, raportarea se face indicându-se 

toate informaţiile relevante. Raportarea se transmite la prodecanul responsabil cu managementul 

cercetării ştiinţifice al facultăţii, care verifică dacă toate câmpurile obligatorii sunt completate şi 

certifică prin semnătură corectitudinea informaţiilor. Acesta transmite fişa tipărită la ICDICTT. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 39. Ediția 4, revizia 1 a prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința 

Senatului universitar. 
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Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

Fişă lucrare cotată/indexată ISI 

 

Titlu lucrare:___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Autori: Numele şi prenumele complet, afilierea  (Instituţie, Facultate, Departament) _____________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Titlu revistă: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Volum: ________ Nr:___________ An: _________ Pagina început:______ Pagină sfârşit: ______ 
   

ISSN:________________________________________ Limba:_______________________  

 

Ţara apariţie:___________________  

 

Factor impact:  0 

Data:_____________ 

Coordonator lucrare      Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura        Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  

 

 
 

 
F 184.08/Ed. x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

Fişă lucrare indexată BDI 

 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Autori: Numele şi prenumele complet, afilierea  (Instituţie, Facultate, Departament) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Titlu revistă:__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Volum: ________ Nr.: ___________ An:_________ Pagină început:______ Pagină sfârşit:______ 
   

ISSN:________________________________________ Limba : _______________________  

 

Ţara apariţie:___________________  

 

Indexat în bazele de date (maxim 5): ____________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 
   

Data:_____________ 

 

Coordonator lucrare      Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  

 

 
F 425.11/Ed. x  (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

Fişă lucrare publicată în Proceedings indexat ISI 

 

Titlu lucrare: ________________________________________________________________ 

 

Autori: Numele şi prenumele complet, afilierea  (Instituţie, Facultate, Departament) _____________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Titlu proceedings:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Volum: ____________Nr:________ An:_________  Pagină început: ______  Pagină sfârşit: _____ 
   

ISSN / ISBN:  _______________  

 

Limba:_____________________  

 

Ţara apariţie volum:___________________  

 

Link conferință: __________________________   

 

Data: _____________ 

 

Coordonator lucrare      Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  

 
F 554.16/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

Fişă lucrare prezentată la conferinţă 
 

Titlu lucrare: ___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Autori:  Numele şi prenumele complet, afilierea  (Instituţie, Facultate, Departament) _________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Persoana / Persoanele care au a/au prezentat lucrarea: Numele şi prenumele  ___________________ 

 

Nume conferinţă: ________________________________________________________________ 

 

Tip conferinţă:  Naţională/Naţională cu participare internaţională/Internaţională 
   

Localitate: _________ Țara:_____________________ 

 

Data desfăşurării:  Inceput:___________ Sfârşit:_____________ 

 

Organizatori:___________________________________________ 

 

Tip comunicare:  Lucrare invitată/ prezentare orală/ poster     Limba: _______________________  

 

Adresa web a conferinţei:______________________   

 

 

Data: _____________ 

 

Coordonator lucrare     Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice  şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  

 
F185.08/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 

mailto:cercetare.ub.ro
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

 

Fişa carte/capitol (autor) 

 

Titlu carte:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Autori: Numele şi prenumele complet, afilierea (Instituţia, facultatea, departamentul)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Editura: ____________Localitatea:_____________________________Ţara:_____________  

 

Tip carte: 

Carte ştiinţifică/Manual/Note de curs/Culegere de probleme/Îndrumar/Traducere literară/Traducere 

carte ştiinţifică / Caiet de seminar / Altele  - _____  

 

Limba: ______________ Nr. Pagini contribuție UBc:_____________ 

 

 

ISBN:_________________________________ Anul:_________ 

 

Indexată ISI (da /nu): ____________  

 

Data:_____________ 

 

Coordonator/autor carte     Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  
F183.08/Ed.x  (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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mailto:cercetare@ub.ro
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

Fişa carte publicată (editor) 

 

Titlu carte:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Editori: Numele şi prenumele complet, afilierea (Instituţia, facultatea, departamentul)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Editura ____________Localitatea_____________________________Ţara _____________  

 

Tip carte 

Carte ştiinţifică/Manual/Note de curs/Culegere de probleme/Îndrumar/Traducere literară/Traducere 

carte ştiinţifică / Caiet de seminar / Altele – _____ 

________________________________________________  

 

Limba ______________ Nr. pagini carte _____________ 

 

  

ISBN_________________________________ Anul _________ 

 

Indexată ISI (da /nu): ____________  

 

Data _____________ 

 

Editor         Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  
F 555.16/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 

mailto:cercetare.ub.ro
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

Fişa contractului de cercetare 

Denumire contract: ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Tip contract: Naţional / Internaţional 

 

Tip program: PN, Orizont 2020, AUF, Bilateral, Contract cu agent economic, Erasmus+, Altele – 

(la altele să se introducă text).  

 

Subprogram: ____________________ 

 

Număr contract: __________________ An: ________________  

 

Durata contract (luni): __________________  

 

Director / Responsabil: Nume, prenume, Facultate, Departament ______________    

 

Rol UBc:  Coordonator/ Partener  

 

Echipa de lucru UBc:  Nume Prenume, Facultate, Departament  

 

Coordonator/ Parteneri (alte Instituții): __________________________________________ 

 

Buget total: ______________ Moneda:_______________ Buget alocat UBc:________________ 

 

Data începerii:____________________  Data finalizării:____________________ 

 

Data:_____________ 

 

Director / Responsabil      Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele și semnătura 
F 181.08/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

Fişa contractului de dezvoltare  

Denumire contract: ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Tip program: _________________ 

 

Subprogram  / Axa: ____________________ 

 

Număr contract: __________________ An: ________________  

 

Durata contract (luni): __________________  

 

Director / Responsabil: Nume, prenume, Facultate, Departament ______________    

 

Rol UBc:  Coordonator/ Partener  

 

Echipa de lucru UBc:  

  Nume Prenume, Facultate, Departament  

 

Coordonator/ Parteneri: __________________________________________ 

 

Buget total: ______________ Moneda:_______________ Buget alocat UBc:________________ 

 

Data începerii: ____________________  Data finalizării:____________________ 

 

 

Data _____________ 

 

Director / Responsabil      Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele 

Semnătura  

 
F556.16/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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mailto:cercetare@ub.ro
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

Fişa cerere/ brevet de invenție 

 

Titlul invenției:______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Inventatori: Numele şi prenumele complet, afilierea (Instituţia, facultatea, departamentul) 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Titular invenției: _________________________________________________ 

 

Status: Cerere brevet / Invenție cu brevet 

 

Pentru cerere de brevet: 

Nr. Cerere de brevet: ______________________ 

Data de depozit:___________________ 

 

Pentru brevet de invenție: 

Nr. Brevetului de invenție: ___________________________________  

Data eliberării : _____________________________________ 

 

Data: _____________ 

 

 

Coordonator       Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  

 

 
F 495.13/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 

mailto:cercetare.ub.ro
mailto:cercetare@ub.ro
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

Fişa propunere proiect de cercetare/ dezvoltare 

 

Denumirea propunerii:  

___________________________________________________________________________ 

 

Tip proiect:  Național / Internațional  

 

Tip program: PN, Orizont 2020, AUF, Bilateral, Contract cu Agent economic, Erasmus+, Fonduri 

Europene, Altele  

___________________________________________________________________________ 

 

Subprogram: ______________________   

Anul:  ________ 

 

Director / Responsabil: Nume, prenume, Facultate, Departament ______________    

 

Rol UBc:  Coordonator/ Partener  

 

Echipa de lucru UBc:  

  Nume Prenume, Facultate, Departament  

 

 

Coordonator/ Parteneri (alte Instituții): __________________________________________ 

 

Data _____________ 

 

 

Director / Responsabil     Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

     

Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  
F 427.11/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

 

Fişă lucrare de tip Book Review indexată ISI 

 

Titlu lucrare: ________________________________________________________________ 

 

Autori: Numele şi prenumele complet, Instituţie,  Facultate, Departament  

________________________________________________________________________________

__ 

 

________________________________________________________________________________

__ 

 

Titlu revistă: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Volum:_______ Nr:___________ An: _________ Pagina început: ______ Pagină sfârşit: ______ 
   

ISSN: ________________________________________ Limba:______________________  

 

Ţara apariţie:___________________  

 

 

Data:_____________ 

 

 

Coordonator lucrare      Responsabil cercetare departament 

Numele și prenumele      Numele și prenumele  

Semnătura       Semnătura 

 

  Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale  

Numele și prenumele  

Semnătura  

 

 

 

 
F 557.16/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul www.calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM) 

mailto:cercetare.ub.ro
mailto:cercetare@ub.ro


 

REGULAMENT 
Cod document  

R-11.05-02 

Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea cercetării ştiinţifice  

Pag./Total pag. 19/ 20 

Data 21.11.2018 

Ediţie/Revizie 4/ 0  1  2  3  4  5 

 

F 03.07/Ed.2 Document public 

 

          

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  

DIN BACĂU 

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 

Consultanță și Transfer Tehnologic 

Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

cercetare.ub.ro;  e-mail: cercetare@ub.ro 

 

Fişă lucrare publicată - alte reviste 

 

Titlu lucrare:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Autori: 

Numele şi prenumele complet, Instituţie, Facultate, Departament _____________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Titlu publicație: ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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