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REGULAMENT DE OBŢINERE ŞI ALOCARE A RESURSELOR DIN CERCETARE
Art. 1. FSIA dezvoltă programe de cercetare proprii, dar se poate asocia la derularea de
programe de cercetare locale, naţionale sau internaţionale. Derularea acestor programe de
cercetare se realizeaza in cadul Centrelor de cecetare care functioneză in cadul FSIA.
Art. 2. Activităţile de cercetare ştiinţifică derulate în cadrul FSIA sunt:

Cercetare fundamentală;

Cercetare aplicativă;

Cercetare de dezvoltare tehnologică;

Proiectarea de produse, servicii, tehnologii, sisteme de producţie şi comercializare etc.;

Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul tehnic,
tehnologic, managerial, comercial etc.
Art.3. Cercetarea ştiinţifică se realizează în regim finanţat sau în baza planului intern de
cercetare al FSIA.
Art. 4. Finanţarea cercetarii ştiinţifice se realizează de la buget sau din surse extrabugetare,
prin competiţie de proiecte, granturi, contracte şi programe locale, regionale, naţionale şi
internaţionale, prin:

fonduri de la bugetul de stat.;

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

asociaţii etc. );

contracte de cercetare internaţionale (programe finanţate de Uniunea Europeană, de
ţări partenere, de instituţii de cercetare, universităţi şi firme străine);

consultanţă de specialitate, expertize, asistenţă tehnică;

prestari servicii;

sponsorizări;

credite bancare.
Art. 5 Cercetarea finanţată se face în baza câştigării in sistem competitional a unor granturi
din programele, subprogramele, temele şi colaborarile:
 nationale : PNCDI, CNCS, CEEX, INFRATEH, programe nucleu, programe ale Academiei
Române, cercetarea sectorială, sau contracte de cercetare încheiate cu diverse instituţii,
firme etc. sau în baza finanţării pentru cercetare doctorală sau postdoctorală ;
 internationale :Programul Cadru 7, Programul Cadru 6; Platforme Tehnologice
EUREKA; NATO; COST CERN; RC Cooperari BilateraleAlte forme de cooperare.
Art. 6. FSIA încurajează şi susţine participarea la toate competiţiile de finanţare a
programelor cercetare la nivelul doctoranzilor, postdoctoranzilor, la nivelul personalului
de cercetare angajat al SIA.

Art. 7. FSIA încurajează şi susţine implicarea studenţilor (de la programele de licenţă,
master şi doctorantura) în activitatea de cercetare ştiinţifică contractuala, alături de cadre
didactice şi cercetători.
Art. 8. Utilizarea resurselor materiale si a infrastructurii din cadrul Centrelor de Cercetare
se poate realiza in conditiile identificarii unor resurse financiare care sa contribuie la
exploatarea si mententanta aparaturii existente.
Art 9. Responsabilitatea pentru menţinerea şi utilizarea aparaturii revine cercetătorului
care a condus proiectul ce a făcut posibilă achiziţionarea echipamentelor.
Art. 10. Pentru utilizarea infrastructurii de cercetare in cadrul unor proiecte este necesar
avizul responsabilului de echipament şi a directorului centrului de cercetare.
Art. 11. Propunerile de proiecte de cercetare care angajează infrastructura de cercetare se
avizează de Comisia de specialitate a facultăţii şi se aprobă de Biroul Consiliului Profesoral.
Art. 12. Veniturile din programele de cercetare se folosesc pentru dezvoltarea bazei
materiale proprii de cercetare, remunerarea personalului care a executat contractul,
participări ştiinţifice interne şi internaţionale, cărţi şi reviste de specialitate, taxe de
serviciu, de şcolarizare, de brevetare, afiliere, materiale publicitare şi cheltuieli de
reprezentare, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Centrului de cercetare căruia îi
aparţine colectivul de cercetare
Art. 13. Veniturile extrabugetare realizate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi din
prestările de servicii (indiferent de natura acestora), după plata către universitate a regiei
anuale (stabilită conform hotărârii Senatului şi normelor CNCSIS), rămân în bugetul
Centrelor de cercetare şi sunt la dispoziţia acestora.
Art. 14. Comisia de redactare proiecte a FSIA numita de comisia de cercetare a FSIA are
urmatoarele atributii:
 Urmăreşte informatizarea procesului de informare-documentare pentru activitatea de
cercetare ştiinţifică, prin utilizarea unei pagini web, a unui grup de comunicare, e-mail;
 Participa la intalnirile organizate in vederea lansarii, informarii, seminarizarii a
programelor de cercetare nationale si internationale;
 Prelucreaza si disemineaza informatia legata de conditii de eligibilitate, prioritati,
resurese informationele, resurse de colaborare in vederea participarii unui numar cat
mai mare de cadre didactice ale FSIA la competitiile nationale si internationale pentru
accesare fondurilor necesare cercetarii;
 Promoveaza imaginii facultăţii in intalnirile si contactele realizate;
 Organizeaza intalniri de lucru pentru activitatea de redactare a proiectelor.
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