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REGULAMENT 

privind alocarea fondului pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică 

(SACS) la nivelul Facultăţii de Horticultură 
 

În conformitate cu Decizia nr. 1670/17.06.2013 a rectorului Universităţii din Craiova, cu 

prevederile din Regulamentul pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, precum și cu Normele referitoare la constituirea şi utilizarea fondului pentru 

sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universității din Craiova, se instituie 

fondul de cercetare descentralizat ca parte componentă a fondului pentru sprijinirea 

activităţii de cercetare ştiinţifică (fondul SACS). Acest fond este coordonat de către 

Consiliul Profesoral al Facultății de Horticultură, avându-se în vedere următoarele: 

Art.1. Scop 

Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării cadrelor didactice 

și a cercetătorilor afiliaţi Facultății de Horticultură din cadrul Universității din Craiova prin 

recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu 

din fluxul ştiinţific principal internaţional.  

Art.2. Obiective 

Fondul de cercetare descentralizat, ca parte componentă a fondului SACS al Universităţii 

din Craiova, are menirea de a stimula creşterea performanţelor ştiinţifice, a vizibilităţii 

cadrelor didactice și a cercetătorilor afiliaţi Facultății de Horticultură din cadrul 

Universității din Craiova, de a sprijini organizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare-

inovare, atât la nivelul facultăţii cât şi a structurilor de cercetare existente la nivelul instituției. 

Art.3. Surse de venituri 

Fondul de cercetare descentralizat reprezintă o cotă parte din fondul SACS administrată 

direct de către facultăți. Fondul de cercetare descentralizat disponibil pentru anul curent 

este format din fondul de cercetare descentralizat repartizat facultăţii în anul curent, la care 

se adaugă sumele reportate din anul anterior. 

Art. 4. Utilizarea fondului de cercetare descentralizat 

(4.1) Fondul de cercetare descentralizat se va utiliza pentru: 

(i) premierea rezultatelor obţinute de cadrele didactice şi cercetătorii proprii pe parcursul 

anului calendaristic anterior; 

(ii) acordarea de suport financiar pentru participarea la manifestări ştiinţifice de mare 

impact și pentru plata taxelor de publicare a lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate 

cotate ISI Web of Science cu factor de impact calculat; 

(iii) alte activităţi specifice, precum: organizarea de manifestări ştiinţifice, achiziția de 

echipamente pentru cercetare, etc. 
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(4.2) Premierea rezultatelor obţinute într-un an calendaristic în domeniul cercetării şi 

inovării se va realiza în anul calendaristic următor, după centralizarea şi validarea acestora 

la nivelul Departamentului de Cercetare Științifică și Management Programe (DCMP). 

Premierea se va realiza în funcţie de criteriile stabilite şi în limita fondului alocat de către 

Consiliul Profesoral al Facultății de Horticultură. Decanul va transmite la DCMP un tabel 

cu persoanele şi/sau lucrările propuse pentru premiere, precum şi cu sumele pe care le 

alocă pentru fiecare. Situaţiile transmise vor fi avizate de prorectorul cu cercetarea şi vor fi 

transmise către Direcţia Generală Administrativ - Economică pentru plată. 

(4.3) Sprijinul financiar pentru participarea la manifestări ştiinţifice va consta din acoperirea 

totală sau parţială a costurilor legate de transport, diurnă, cazare şi/sau taxă de conferinţă. 

Pot beneficia de un astfel de sprijin cadre didactice, cercetători sau alţi angajaţi care vor 

trebui să prezinte, odată cu documentele legate de manifestarea respectivă, o cerere pe care 

decanul facultăţii de care aparţin să menţioneze suma alocată. Cererea va fi avizată de 

prorectorul cu cercetarea ştiinţifică după verificarea disponibilităţilor financiare ale facultăţii. 

Art. 5. Se va acorda suport financiar pentru participarea la manifestări ştiinţifice de mare 

impact sau pentru plata unor taxe de publicare, conform următoarelor reguli: 

(i) Cuantumul participării la conferinţe sau al taxei de publicare este unic şi va fi stabilit de 

către Consiliul Facultăţii de Horticultură în fiecare an; cuantumul pentru anul 2016 este de 

300 euro; 

(ii) Se vor susține financiar participările la conferințe ale căror proceedings-uri sunt 

indexate ISI; 

(iii) Se vor acorda taxe de publicare a lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate cotate 

ISI Web of Science cu factor de impact; 

(iv) Un cadru didactic titular va primi suport financiar o singură dată într-un an universitar. 

Art. 6. Suportul financiar pentru alte activităţi specifice va fi acordat pentru: 

(i) organizarea de manifestări ştiinţifice sub egida facultății, achiziția unor echipamente 

(videoproiectoare etc.) şi consumabile (hîrtie de scris, tonere pentru imprimante etc.); 

(ii) editarea unor publicaţii ştiintifice sub egida facultății; 

(iii) achiziția de echipamente pentru cercetare; 

(iv) premierea rezultatelor obținute la concursurile științifice studențești internaționale și 

naționale; 

(vii) alte activități, cu aprobarea Consiliului Facultății de Horticultură. 

Art. 7. Decontarea sumelor alocate se face pe bază de referat adresat prorectorului cu 

cercetarea ştiinţifică, în care se va menţiona scopul plăţii, suma totală şi tipul de cheltuieli 

solicitate. Referatul va fi avizat de decan. 

Art. 8. Sumele neutilizate în anul curent se reportează pentru anul următor, intrând în 

fondul de cercetare disponibil al facultăţii. 

 

 

Decan, 

Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 

 

 


