
 

1 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

SENAT 

 

 

 

Metodologie pentru înființarea și cerificarea/acreditarea unităților de cercetare 

  

 

1. Preambul 

Activitatea de cercetare din UBB se desfășoară independent sau în unități de cercetare, beneficiind 
de facilitățile oferite de infrastructura de cercetare disponibilă. Afilierea la unități de cercetare nu 
este condiționată sau restricționată, orice cercetător având posibilitatea de a contribui la teme de 
cercetare din propria specialitate, interdisciplinare sau multidisciplinare.  
Desfășurarea unor activități de cercetare în afară UBB se face cu aprobarea Senatului, în condițiile 
respectării loialității academice, așa cum este aceasta specificată în Codul de Etică al UBB. 

UBB încurajează asocierea cercetătorilor în colective/laboratoare, centre și institute, cu 

prioritate interdisciplinare, în ideea canalizării resurselor spre proiecte și direcții de cercetare de cât 

mai mare relevanță și impact în comunitatea științifică. 

Prezenta metodologie nu se aplică unităților (institute, centre) care au activități strict 

administrative, culturale, de servicii etc. 

 

2. Definirea unităților de cercetare: 

Unitățile de cercetare sunt entități constituite din personal și infrastructură puse în slujba unor 

obiective de cercetare comune, care sunt constituite pe baza acordului voluntar al participanților.  

2.1. După mărimea unităților de cercetare, acestea pot fi: colective/laboratoare, centre și 

institute. 

2.2. Colectivele sau laboratoarele de cercetare sunt grupate în jurul unui lider/mentor, având 

preocupări de cercetare și majoritatea publicațiilor comune.  

2.3.  Centrele de cercetare sunt structuri formate din mai multe colective/laboratoare de 

cercetare sau dintr-un singur colectiv de cercetare numeros și validat în comunitatea 

științifică prin rezultatele cercetării. 

2.4. Institutele de cercetare sunt structuri de cercetare mari, formate din mai multe centre și din 

colective/laboratoare de cercetare, care au o reprezentativitate deosebită prin 

infrastructura de care dispun și prin personalitățile și rezultatele cercetării validate 

internațional. 
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3. Condiții pentru înființarea unităților de cercetare: 

3.1. Colectivele/laboratoarele de cercetare se pot înființa, cu aprobarea Consiliilor facultăților sau 

a Consiliilor științifice ale institutelor, fără a fi impuse condiții sau proceduri specifice, 

oricând există preocupări comune de cercetare și resurse pentru realizarea acestora. 

3.2. Centrele de cercetare trebuie să aibă la înființare cel puțin 15 cercetători (cadre didactice, 

cercetători, doctoranzi), care activează în proiecte/granturi de cercetare de interes comun.  

3.3. Institutele de cercetare trebuie să beneficieze la înființare de aportul științific a cel puțin 30 

cercetători (cadre didactice, cercetători, doctoranzi), să dispună de o infrastructură de 

cercetare performantă și să aibă rezultate științifice validate internațional. 

3.4. Numărul de membri este orientativ, dar recomandabil pentru a se respecta relevanța 

unităților de cercetare. Cel puțin 50% dintre membrii unei unități de cercetare trebuie sa fie 

cadre didactice si cercetători din UBB. Pentru membrii care aparțin altor instituții trebuie să 

existe acordul conducerii acestora că pot participa la activitățile unității de cercetare din 

UBB.  

 

4. Procedura pentru înființarea și acreditarea centrelor și institutelor de cercetare: 

4.1. Pentru înființarea centrelor și institutelor de cercetare, este necesară depunerea unei cereri 

și a unei documentații de autoevaluare la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice 

(CMCS) în numele colectivului care are inițiativa. Cererea trebuie vizată în prealabil de 

unitatea administrativă în subordinea căreia va funcționa centrul/institutul (Universitate, 

Facultate, Institut, Departament etc.). Cererea trebuie să conțină detalii despre 

componența, scopul, realizările anterioare ale membrilor și regulamentul de funcționare, cu 

structura ierarhică (director, Consiliu Științific - obligatoriu în cazul institutelor), atribuții 

administrative, reglementarea relațiilor interne și externe etc. Documentația de 

autoevaluare se întocmește după modelul impus pentru acreditarea unităților de cercetare 

din UBB. 

4.2. Documentația de autoevaluare este examinată de o comisie de specialitate numită de 

Consiliul Științific al UBB (CS-UBB), conform obiectivelor propuse, competențelor și 

infrastructurii de cercetare deținute, care propune acceptarea/respingerea cererii de 

înființare a unității de cercetare. 

4.3. Pe baza concluziilor comisiei de specialitate, CS-UBB propune Consiliul de Administrație al 

UBB acceptarea / respingerea cererii de înființare a unității de cercetare. 

4.4. Consiliul de Administrație al UBB ia decizia asupra înființării unității de cercetare. 

4.5. Documentația de autoevaluare, propunerea CS-UBB privind acreditarea și Hotărârea de 

înființare a unității de cercetare sunt înaintate spre Senat. 
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4.6. Senatul UBB decide asupra acreditării/neacreditării și validează/invalidează decizia de 

înființare a unității de cercetare. Reacreditarea centrelor/institutelor de cercetare se face la 

cerere, o dată la 4 ani, pe baza documentației de autoevaluare, urmând prezenta 

procedură.  

4.7. Pentru centrele și institutele deja acreditate, se recomandă o politică de asociere și/sau 

redefinire, având ca scop constituirea de institute puternice, reprezentative ca poli de 

cercetare, dezvoltare și inovare la nivel regional și internațional. La modificarea numelui sau 

la asocierea unor centre deja acreditate, nu este obligatorie reacreditarea înainte de 

termen. 

4.8. Hotărârile de înființare a centrelor si institutelor de cercetare neînsoțite de documentația si 

rezoluția CS-UBB privind acreditarea sunt valabile un an de zile, perioadă în care unitățile 

respective vor depune documentația necesara obținerii acreditării. 

 

 

 

 

 


