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1. SCOP   

Scopul acestei proceduri este de a prezenta conceptul Strategiei de Cercetare Ştiinţifică şi 

modelele de elaborare a planurilor de cercetare ştiinţifică la nivelul Universităţii şi al facultăţilor, 

precum şi de a stabili responsabilităţile aferente, în vederea corelării viziunii strategice a 

Universităţii Spiru Haret cu legislaţia naţională şi cu tendinţele manifestate pe plan internaţional. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura se va aplica în cadrul Universităţii Spiru Haret, în toate facultăţile, 

departamentele şi centrele de cercetare care desfăşoară cercetare ştiinţifică.  

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

– Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020; 

– Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014-2020; 

– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului                     

nr. 75/2005  privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de 

performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare;  

– Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista  

indicatorilor de performanţă elaborată de ARACIS; 

– Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Carta Universităţii Spiru Haret; 

– Codul de etică şi de bune practici în cercetarea ştiinţifică al Universităţii Spiru 

Haret; 

– Manualul de management al calităţii, Universitatea Spiru Haret. 

 

4. DEFINIŢII, TERMENI ŞI ABREVIERI  

În prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri: 

ICCS – Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică; 

CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

DMC – Departamentul pentru Managementul Calităţii; 

 

5. DESCRIERE  

5.1. Principii generale de realizare 

5.1.1. Obiectivele strategice ale cercetării ştiinţifice în Universitatea Spiru Haret sunt 

definite printr-un set de concepte strategice: misiune, viziune, scopuri şi orientare (MVSO), 

care o definesc drept universitate creativă şi îi asigură menirea de universitate antreprenorială. 

5.1.2. Misiunea cercetării ştiinţifice este formarea de specialişti cu nivel superior de 

pregătire şi calificări profesionale, adecvate competiţiei de pe piaţa muncii. 
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5.1.3. Viziunea cercetării ştiinţifice, ca o componentă a strategiei Universităţii Spiru 

Haret pe termen lung, este de a consolida statutul său de universitate creativă pentru secolul 

XXI, integrată în sistemul internaţional de educaţie şi dezvoltare durabilă. 

5.1.4. Scopul strategic este de a acorda un sprijin puternic procesului educaţional din 

Universitate şi de a realiza programe circumscrise cercetării şi inovării, la nivel naţional şi 

internaţional, în vederea înscrierii în Aria europeană a cercetării ştiinţifice. 

5.1.5. Orientarea strategică vizează adaptarea permanentă la cerinţele viitorului; 

perfecţionarea ştiinţifică a cadrelor sale didactice în domenii specifice specializărilor lor şi, în 

acelaşi timp, dezvoltarea capacităţilor acestora de a lucra în echipă în probleme multi şi 

interdisciplinare, fundamentale şi aplicative. 

5.1.6. În context general, cercetarea ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret se orientează 

spre problematica dezvoltării durabile a României, a Uniunii Europene, precum şi asupra 

cunoaşterii tendinţelor de dezvoltare la nivel mondial.  

Prin dezvoltare durabilă, Universitatea Spiru Haret înţelege armonizarea a trei piloni 

esenţiali: mediul înconjurător, economia şi societatea, pe care cercetările de specialitate îi 

integrează sistemic în programe de cercetare complexe, intra şi interdisciplinare, cum sunt: 

- cercetări în domeniul mediului înconjurător şi spaţiului geografic; 

- cercetări socio-umane, a calităţii educaţiei şi ocupării forţei de muncă; 

- cercetării economice şi de informatică; 

-    cercetări vocaţionale în domeniul artei, educaţiei fizice şi arhitecturii. 

5.1.7. Cercetarea ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret se desfăşoară sub egida 

mesajelor Conferinţei de la Bologna (1999), ale Conferinţei de la Berlin (2003) şi ale 

orientărilor Strategiei Lisabona. Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică este orientată spre:  

  – compatibilizare cu sistemul practicat în Uniunea Europeană;  

  – integrarea în Aria europeană a cercetării ştiinţifice;  

  – regândirea problematicii calităţii;  

  – transparenţa şi instaurarea unei relaţii ferme între învăţământ, cercetare şi 

comunitate. 

5.1.8. Strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret 2014-2020 accentuează 

misiunea cercetării ştiinţifice, rolul managementului şi al calităţii în cercetare, transparenţa 

activităţii de cercetare, cercetarea la ciclul I şi ciclul II Bologna, alinierea la standardele şi practica 

universităţilor din Occident, pentru a întări dimensiunea internaţională a Universităţii. 

5.1.9. Obiectivele specifice ale cercetării ştiinţifice în Universitatea Spiru Haret vor fi: 
- promovarea excelenţei în procesul de cercetare ştiinţifică, a zonelor cu potenţial 

ridicat în procesarea, diseminarea şi utilizarea cunoştinţelor; 
- stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare; 
- încurajarea diversităţii şi accesului la resurse şi oportunităţi multiple; 
- încurajarea realizării unor programe strategice de dezvoltare a cercetării (pe centre 

de cercetare, departamente, facultăţi) şi de valorificare eficientă a rezultatelor cercetării. 
5.1.10. Codul de etică şi de bune practici în cercetarea ştiinţifică reuneşte principii 

materializate într-un ansamblu de norme, reglementări, standarde, indicatori, proceduri şi 

metodologii, care fundamentează rezultatele cercetării ştiinţifice şi asigură înregistrarea, 

raportarea, exploatarea şi utilizarea acestora. Respectarea Codului de etică şi de bune practici 

în cercetarea ştiinţifică asigură calitatea şi integritatea activităţii de cercetare ştiinţifică 
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desfăşurată. Prin raportarea la conţinutul său, se identifică „relelor practici”, ale fraudei şi 

plagiatului în cercetarea ştiinţifică 

Codul de etică şi de bune practici este elaborat cu respectarea prevederilor din Legea 

8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

5.2. Reguli de elaborare a Strategiei de Cercetare Ştiinţifică 

5.2.1. Strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret se elaborează pentru o 

perioadă de şapte ani de către Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS) şi se supune 

aprobării Senatului Universităţii.  

5.2.2. După aprobarea Senatului Universităţii, ICCS afişează strategia de cercetare 

ştiinţifică pe site-ul Universităţii şi o transmite tuturor facultăţilor, departamentelor şi 

centrelor de cercetare. 

5.2.3. Facultăţile, departamentele şi centrele de cercetare vor elabora, în termen de 10 

zile de la primirea Strategiei de cercetare ştiinţifică Universităţii, propriile strategii de 

cercetare ştiinţifică, în conformitate cu Strategia Universităţii, pentru o perioadă de şapte ani, 

care vor fi supuse analizei şi aprobării Consiliul facultăţii.  

Strategiile de cercetare ştiinţifică ale fiecărei facultăţi se vor afişa pe pagina proprie de Internet. 

5.2.4. Strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret este actualizată ori de 

câte ori este necesar de către ICCS şi este supusă aprobării Senatului Universităţii.  

Ulterior, toate facultăţile, departamentele şi centrele de cercetare subordonate vor 

actualiza, în termen de 10 zile, propriile strategii, în conformitate cu noua Strategie de 

Cercetare Ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret. 

 

5.3. Reguli de elaborare a Planului anual de Cercetare Ştiinţifică 

5.3.1. Modelul Planului anual de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii Spiru Haret se 

elaborează de către ICCS, se afişează pe site-ul Universităţii şi se transmite tuturor 

facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare (Anexa 1). 

5.3.2. Facultăţile, departamentele şi centrele de cercetare vor elabora, în termen de 10 

zile de la primirea modelului, propriile planuri anuale de cercetare ştiinţifică, în conformitate 

cu propria strategie de cercetare ştiinţifică, planuri care vor fi supuse analizei şi aprobării 

Consiliul facultăţii.  

Planurile anuale de cercetare ştiinţifică elaborate de facultăţi se transmit la ICCS pentru 

avizare, iar după avizare se afişează pe pagina proprie de Internet. 

 

6. RESPONSABILITĂŢI 

a. Senatul Universităţii 

  – aprobă procedura; 

  – aprobă reviziile procedurii. 

b. Rectorul Universităţii 

  – impune aplicarea procedurii. 

c. Institutul Central de  Cercetare Ştiinţifică (ICCS) 

  – monitorizează aplicarea procedurii şi propune revizuirea acesteia 
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d. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 

  – avizează implementarea/modificarea/retragerea procedurii. 

e. Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC) 

  – înregistrează, difuzează, arhivează procedura. 

f. Decanii, directorii de departamente, personalul didactic 

  – aplică procedura. 

 

 

7. AVIZĂRI, MODIFICĂRI PRIVIND PROCEDURA 

7.1. Procedura se avizează de CEAC şi se aprobă de Senatul Universităţii Spiru Haret.  

Pe baza experienţei urmează să se formuleze propuneri de îmbunătăţire a procedurii. 

7.2. Modificările iniţiate de către orice structură organizaţională din cadrul universităţii 

se înaintează ICCS. ICCS formulează propunerea de revizuire a procedurii pe care o 

înaintează CEAC pentru avizare.  

7.3. Modificările din capitolul 5 conduc la elaborarea unei noi ediţii.  

Modificările din celelalte capitole conduc la o revizie a ediţiei curente.  

7.4. Orice ediţie sau revizie este avizată de CEAC şi se aprobă de Senatul Universităţii 

Spiru Haret. 

 

8. ANEXE 

Anexa 1. Modelul Planului anual de cercetare ştiinţifică - Formular F1/PO(C)-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector, 
 

Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea 
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 Anexa  1     
 

Modelul PLANULUI ANUAL DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Formular F1/PO(C)-01 
 

Planul de cercetare pe anul universitar __________1 
 

Facultatea ______________________________________ îşi propune, în anul 
universitar ......., să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică pe următoarele direcţii, în 
conformitate cu Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii în perioada ……….. şi 
Strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret în   perioada…………...: 

 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

 

I . Teme/ proiecte colective de cercetare fundamentală2  

 

Titlu 
proiect 

 

Tip 
finanţare 

(internă sau 
externă -
contract) 

Perioadă de 
realizare 

(ex.  2012–
2015) 

Valoare 
finanţare/ 
an univ. 

 

Titular  (T) 
sau 

Partener (P) 

Nume şi 
prenume 

responsabil 
şi membri 

echipă 
 

Mod de 
valorificare 
pe an univ.  

       
       

 

II . Teme/ proiecte colective de cercetare aplicativă3 

 
Titlu 

proiect 
 

Tip 
finanţare 

(internă sau 
externă -
contract) 

Perioadă de 
realizare 

(ex.  2012–
2015) 

Valoare 
finanţare/ 
an univ. 

 

Titular  (T) 
sau 

Partener (P) 

Nume şi 
prenume 

responsabil 
şi membri 

echipă 
 

Mod de 
valorificare 
pe an univ.  

       
       

 

 
1 Planurile de cercetare ştiinţifică vor fi verificate şi avizate de către ICCS până la data de 30 octombrie a anului 
universitar curent. Cele cu observaţii vor fi returnate pentru refacere. 
2 Temele/ proiectele de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcţiile strategice ale cercetării 
ştiinţifice ale facultăţii, aşa cum sunt detaliate în Strategia fiecărei facultăţi. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, 
baza de realizare de noi cursuri universitare ori de îmbunătăţire a celor existente. Activităţile experimentale sau 
teoretice desfăşurate în cadrul acestora vizează, în principal, dobândirea de cunoştinţe noi cu privire la fundamentele 
fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată. 
(ordonanţa 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările 
ulterioare) 
3 Temele/ proiectele colective de cercetare aplicativă trebuie să reflecte cercetarea originală desfăşurată pentru 

dobândirea de cunoştinţe în vederea atingerii unui obiectiv practic, specific. (ordonanţa 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare) 
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III. Teme/ proiecte individuale de cercetare4  
 

Titlu 
proiect 

 

Tip 
finanţare 

(internă sau 
externă -
contract) 

Perioadă de 
realizare 

(ex.  2012–
2015) 

Valoare 
finanţare/ 
an univ. 

 

Titular   
sau 

Partener  

Nume şi 
prenume 

cadru 
didactic  - 
cercetător 

 

Mod de 
valorificare 
pe an univ.  

       
       

 

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate  
 
Denumire  Tip 

(conferinţă, 

workshop, 

seminar etc.) 

Perioadă de 

desfăşurare 

Loc  

desfăşurare 

Nume şi 

prenume 

responsabil 

Resurse 

necesare 

Caracter  

 (naţional sau 

internaţional) 

       

       

V. Manifestări ştiinţifice la care unele cadre didactice îşi propun să 

participe (cu sau fără comunicare)5 

 
Instituţie 

organizatoare 

Denumire 

manifestare 

Perioadă de 

desfăşurare 

Loc  

desfăşurare 

Nume şi 

prenume 

participant 

Participare 

cu sau fără 

comunicare 

Titlu 

comunicare 

       

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor / masteranzilor   

A. Cercuri ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

 
Denumire  cerc ştiinţific Coordonatori Programare şedinţe 

   

   

 

B. Sesiuni ştiinţifice cu studenţi/ masteranzi 

 
Tematică sesiune Responsabili Perioadă desfăşurare 

   

   

 

Data: 

Decan,    Director al Centrului de cercetare/ Responsabil cu cercetarea ştiinţifică 

 

 
4 Temele/ proiectele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală. 
5 Se vor include MAXIM două propuneri de participare pentru fiecare cadru didactic în parte. 


