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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CENTRULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Prezentul document reglementează metodologia de organizare şi funcţionare, activitatea centrului de
cercetare ştiinţifică, drepturile şi îndatoririle membrilor săi.
Art. 2. Centrul de cercetare ştiinţifică poartă denumirea de CENTRUL DE CERCETARE PENTRU ŞTIINŢE
MEDICALE VETERINARE (RESEARCH CENTER FOR VETERINARY HEALTH SCIENCE) şi are ca
acronim VETSCIENCE. Acest centru se constituie ca organism de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii
Spiru Haret, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, în conformitate cu hotărârea Senatului USH
din data de 14.04.2009. Centrul are sediul în bulevardul Basarabia, nr.256, sector 3, Bucureşti.
Art. 3. La baza organizării şi funcţionării centrului de cercetare stau următoarele acte normative: Legea
învăţământului 1/2011 cu modificări, Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare, Carta USH ediţia 2011, Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020,
Strategia cercetării USH 2014-2020, Strategia cercetării FMV 2014-2020.
Art. 4. Misiunea Centrului de Cercetare ,,CENTRUL DE CERCETARE PENTRU ŞTIINŢE MEDICALE
VETERINARE” este conformă cu misiunea Univesităţii SPIRU HARET şi constă în dezvoltarea activităţii de
cercetare ştiinţifică medicală veterinară.
Art. 5. Pentru îndeplinirea misiunii sale, centrul a stabilit următoarele obiective de cercetare ştiinţifică
fundamentală şi aplicativă:
a. Studii integrate la nivelul fermei şi asigurarea unui suport decizional multicriterial pentru managementul
fermei
b. Creşterea, sănătatea şi bunăstarea animalelor
c. Securitatea, siguranţa şi apărarea furajelor şi alimentelor
d. Mijloace şi metode de creştere a răspunsului imun la animale
e. Cercetări pentru dezvoltarea de vaccinuri, medicamente, tehnici de prevenire a bolilor; alternative la
antibiotice; biomateriale pentru medicina regenerativă
f. Metode şi mijloace de detecţie şi monitorizare a poluanţilor; farmacologie, toxicologie
g. Cercetări ştiinţifice aplicate, interdisciplinare şi interinstituţionale
Prin activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată centrul urmăreşte să asigure: surse de finanţare; consolidarea
şi extinderea bazei materiale; educarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în spiritul performanţei şi
competitivităţii ştiinţifice; creşterea performanţelor şi a rezultatelor ştiinţifice ale membrilor centrului pe plan
naţional şi internaţional.

CAPITOLUL 2. PERSONALUL CENTRULUI

1

Art. 6. Membri Centrului de cercetare vor fi organizaţi în grupuri de cercetare şi în grupuri de lucru, în
funcţie de contractele derulate, la iniţiativa directorului/responsabilului de contract/temă de cercetare şi vor fi
alcătuite din:
- personal academic angajat cu carte de muncă la USH ;
- personal academic cu contract de colaborare;
- personal angajat la USH numai cu atribuţii de cercetare;
- personal temporar angajat dintre studenţi, masteranzi şi doctoranzi (cu sau fără indemnizaţii în bugetul
unui proiect/contract).

Art. 7. Personalul Centrului poate fi structurat în mod dinamic în colective, conduse de un director/responsabil
de contract/temă de cercetare. Responsabilitatea lucrărilor de cercetare elaborate revine fiecărui colectiv de
cercetare în parte. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor aparţine autorilor, dacă nu este prevăzut altfel în
contractele de cercetare în baza cărora sunt realizate contractele.
Art. 8. Înfiinţarea Centrului de cercetare ştiinţifică în Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii Spiru
Haret nu conduce la obligativitatea ca toate cadrele didactice să facă parte din aceste structuri de cercetare, dar
toate cadrele didactice, indiferent de grad didactic, titlu ştiinţific şi/sau funcţie, sunt obligate să efectueze
cercetare ştiinţifică de calitate, să participe la sesiunile ştiinţifice de comunicări ale Centrului şi să raporteze
activitatea desfăşurată, iar temele de cercetare ştiinţifică ale acestora, trebuie să se regăsească, obligatoriu, în
Planurile anuale de cercetare ştiinţifică ale departamentului şi/sau ale facultăţii, sau ale centrului de cercetare
(VETSCIENCE).
CAPITOLUL 3. ORGANE DE CONDUCERE ŞI ATRIBUŢII
Art. 9. Centrul de cercetare ştiinţifică va fi condus de un Director de centru, care să nu aibă altă funcţie de
conducere (poate fi desemnat dintre cadrele didactice prin cumul de funcţii, dintre persoanele care au aptitudini
manageriale, indiferent de titlul didactic, vârstă etc.). Acesta nu va fi retribuit cu indemnizaţie de conducere.
Art. 10. Directorul de centru va răspunde de activitatea de cercetarea ştiinţifică a Centrului de cercetare în faţa
Consiliului facultăţii, a Departamentului de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS) şi a

Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS) al USH.
Acesta va desfăşura activităţi manageriale, de tipul:
- coordonează activităţile de planificare, raportare, monitorizare şi evaluare a cercetării ştiinţifice în
cadrul centrului de cercetare;
- reprezintă Centrul în relaţiile cu celelalte structuri ale universităţii;
- acordă consultanţă şi instruire cadrelor didactice, îndeosebi a celor tinere;
- acordă sprijin în alcătuirea echipelor de cercetare ştiinţifică pe teme/proiecte/contracte;
- distribuie informaţiile şi sarcinile primite de la DMCS şi ICCS;
- poate solicita DMCS şi/sau ICCS sprijin pentru verificarea corectitudinii datelor tehnice şi financiare
expuse în proiecte/contracte;
- Directorul de centru raportează periodic Consiliului facultăţii, activităţile desfăşurate în cadrul centrului.
Art. 11. În situaţia în care directorul de centru nu este disponibil din motive bine întemeiate, atribuţiile acestuia
vor fi preluate de către un locţiitor, pe o perioadă determinată, pe bază de cerere aprobată de decanul facultăţii.
CAPITOLUL 4. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL CENTRULUI
Art. 12. (1) Centrul de cercetare va avea relaţii de colaborare cu Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică
(ICCS), în sensul că, pe de o parte: solicită ICCS sprijin în elaborarea proiectelor/contractelor şi înţelegerea
corectă a cerinţelor în funcţie de competiţiile lansate; solicită bibliografie specifică, etc. iar pe de altă parte:
răspunde solicitărilor ICCS pentru constituirea de echipe multidisciplinare de cercetare ştiinţifică pentru
proiectele complexe iniţiate de Institut.
(2) Centrul de cercetare va avea relaţii de reprezentare şi colaborare cu institutele de cercetare de
specialitate şi cu institutele medical-veterinare din ţară sau străinătate.
Art. 13. În vederea atingerii misiunii şi obiectivelor menţionate în articolele 4 şi 5, Centrul poate desfăşura
următoarele activităţi: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă,
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instruire şi perfecţionare, consultanţă, informare – documentare în domeniul medical-veterinar şi în domenii
conexe, conform competenţei ştiinţifice şi a tendinţei de dezvoltare a ştiinţei. Activitatea de cercetare poate fi
finanţată sau nefinanţată de o parte terţă.
Art. 14. Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară, pe baza de contract, prin intermediul
programelor, subprogramelor, temelor de cercetare – dezvoltare şi activităţilor cuprinse după caz, în :
- Programe naţionale de cercetare ştiinţifică;
- Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;
- Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă, contracte cu societăţi comerciale, organizaţii
guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate;
- Programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului USH şi finanţate din fonduri proprii;
- Programe instituţionale coordonate de DMCS şi ICCS al USH;
- Programe departamentale coordonate de catedre şi facultăţi, care cuprind cercetări individuale finanţate;
- Programe la nivel teritorial (regional, local);
- Programe de cercetare ale facultăţii şi disciplinelor, pentru studenţi şi masteranzi, incluse în Planul de
cercetare al facultăţii.
Art. 15. Responsabilii/directorii de contracte/teme de cercetare vor înscrie obligatoriu toate
ideile/temele/proiectele/contractele începând din faza de iniţiere ale acestora, în baza de date a centrului, până la
încheierea programelor precum şi în Registrul Unic de Proiecte al USH.
Art. 16. Înscrierea ideilor/temelor/proiectelor/contractelor în Registrul Unic de Proiecte/Contracte al USH se va
face de către directorul/responsabilul de contract/temă sau, după caz, de către directorul centrului de cercetare.
Art. 17. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul centrului se concretizează în:
- rapoarte de cercetare către Consiliul facultăţii, a DMCS şi a ICCS, precum şi prin postare pe site-urile
USH şi FMV;
- comunicări ştiinţifice efectuate pe plan naţional şi internaţional;
- articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice, în Analele facultăţii sau în reviste de
specialitate din ţară şi din străinătate;
- cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific;
- proiecte de cercetare, servicii de consultanţă în domeniul de cativitate al centrului.
Art. 18. Centrul de cercetare VETSCIENCE organizează seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte
manifestări pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate în activitatea de cercetare. Prin activitatea
sa, centrul de cercetare promovează cooperarea interuniversitară şi internaţională, în special prin programele de
integrare europeană. În acest sens, centrul sprijină participarea cercetătorilor la conferinţe şi seminarii
internaţionale.
Art. 19. Masteranzii şi doctoranzii îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii de cercetare prin intermediul
centrului. Anual, studenţii, masteranzii şi doctoranzii vor prezenta rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul
sesiunilor ştiinţifice special organizate de către centrul de cercetare.
Art. 20. USH susţine, în limita sumelor disponibile, apariţia unor reviste şi publicaţii în scopul diseminării
rezultatelor cercetării ştiinţifice ale centrului.
Art. 21. Centrul colaborează şi se informează reciproc cu alte centre similare din Universitatea SPIRU HARET,
din ţară şi din străinătate. Rezultatele cercetării obţinte în cadrul centrului vor fi diseminate prin publicare şi
către celelalte centre de profil din ţară, institute de cercetare sau instituţii medical veterinare, facultăţi de
medicină veterinară din ţară şi din străinătate.
CAPITOLUL 5. RECOMPENSE ŞI STIMULENTE
Art. 22. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în Curriculum vitae al fiecărui cadru
didactic/cercetător şi constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau
de cercetare şi completează norma didactică.
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Art. 23. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este remunerat în conformitate cu
normele legale şi cu Regulamentul de cercetare al USH, din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor
sau fazelor, la capitolul manoperă.
Art. 24. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin diplome acordate de USH. Centrul de
cercetări poate promova un sistem propriu de diplome. Centrul de cercetare recompensează cercetarea ştiinţifică
studenţească prin acordarea de premii în cărţi sau alte premii.
CAPITOLUL 6. NORMATIVE ADMINISTRATIVE
Art. 25. Finanţarea cercetării ştiinţifice din Centrul de cercetare se realizează din venituri proprii, pe bază de
contracte încheiate ca urmare a unei competiţii de proiecte, contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetărilor
respective precum şi din alte surse de finanaţare decât competiţiile de proiecte (sponsorizâri, donaţii).
beneficiază de mecanismul mixt, creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanţarea pe bază
de normă didactică şi finanţarea distinctă pe bază de contracte cu terţi (beneficiari).
Art. 26. Veniturile Centrului VETSCIENCE 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
investiţiilor în dotarea cu aparatura de cercetare.
Art. 27. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către
directorul programului un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător în faţa beneficiarilor, a
finanţatorilor şi a Centrului de Cercetare.
Art. 28. (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. 29. Cheltuielile centrului de cercetare se finanţează din veniturile realizate pe bază de contracte, granturi şi
alte tipuri de activităţi ale centrului.
Art. 30. În situaţiile în care organismele finanţatoare solicită echivalări de posturi didactice/cercetare se pot
folosi următoarele echivalări de posturi didactice şi de cercetare:
-

profesor universitar: echivalent cercetător ştiinţific principal I
conferenţiar universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific principal II
lector universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific principal III
asistent universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific
preparator universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific debutant

Art. 31. Cercetătorii Centrului îşi asumă obligaţia de a respecta normele deontologice şi prevederile legislaţiei
în vigoare şi să respecte proprietatea de licenţiere şi drepturile de autor.
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