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R e g u la m e n t p r iv in d o rg a n iza re a a c tiv ită ţii de
cercetare ştiinţifică in cadrul UPSC

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor:
- CODULUI cu privire la ştiinţă şi inovare al RM, cu modificările ulterioare, Nr. 259 din
15.07.2004;
- CODULUI educaţiei al RM cu modificarea ulterioară, Nr. 152 din 17.07.2014;
- CODULUI muncii al Republicii Moldova, cu modificările ulterioare, Nr. 154-XV din
28.03.2003;
LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010;
- REGULAMENTULUI CADRU al catedrei instituţiei de învăţământ superior, Anexa
nr.l la ordinul nr. 671 din 06.08.2010;
- REGULAMENTULUI CADRU al facultăţii instituţiei de învăţământ superior, Anexa
nr.2 la ordinul nr. 671 din 06.08.2010;
- REGULAMENTULUI privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, Anexă la
Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT - 8/1-2
din 23 decembrie 2010;
- REGULAMENTULUI cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 854 din
21.09.2010.
2. Prezentul Regulament stabileşte, în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun.
Chişinău (în continuare UPSC), raporturile ce ţin de activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare
şi transfer tehnologic, de acreditarea în sfera ştiinţei şi inovării, de atestarea cadrelor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, de protecţia proprietăţii intelectuale.
3. UPSC face parte din Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca membru de profil al AŞM,
instituţie de învăţământ superior reacreditată de CNAA.
4. Prin cercetare ştiinţifică se înţelege, activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă, având
drept componente principale investigaţia, tehnologia, produsul şi serviciul ştiinţific.
a. Cercetare fundamentală - activitate orientată spre dobândirea de noi cunoştinţe ştiinţifice,
spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii.
b. Cercetare aplicativă - activitate orientată spre lărgirea cunoştinţelor şi spre utilizarea de
cunoştinţe noi în crearea a noi procese, produse şi servicii sau în îmbunătăţirea lor.
5. Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă a activităţii cadrelor didactice
universitare. Statutul universitar al tuturor cadrelor didactice din UPSC depinde, de efectuarea
cercetărilor ştiinţifice, desfăşurată concomitent şi integrat cu activitatea didactică. In UPSC,
activitatea de cercetare ştiinţifică are o relevanţă egală cu cea didactică. Activitatea de cercetare
ştiinţifică este reflectată în rapoartele elaborate cu ocazia evaluării academice pentru ocuparea
funcţiilor didactice şi de cercetare, constituind un criteriu principal de apreciere a valorii
profesional-ştiinţifice a personalului ştiinţifico-didactic.
II. REPERE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
6. Activitatea de cercetare în UPSC.
a. în UPSC activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi de creaţie artistică se realizează în
scopul producerii de cunoaştere şi al formării profesionale a specialiştilor de înaltă
calificare.
b. Modul de organizare şi desfăşurare a cercetării ştiinţifice în UPSC se reglementează prin
Carta universitară şi prezentul regulament.
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c. Finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, se
efectuează, exclusiv, pe bază de concurs, organizat de autoritatea naţională pentru
cercetare, dezvoltare şi inovare.
d. UPSC este deţinătoare de drept a proprietăţii intelectuale generate din propria activitate de
cercetare finanţată de la bugetul de stat şi este autonomă în valorificarea rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice.
e. Pentru cadrele didactico-ştiinţifice din UPSC în domeniul artelor sau sportului, activitatea
de creaţie artistică sau în domeniul sportului poate substitui activitatea de cercetare
ştiinţifică.
7. Interesul strategic al UPSC în activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată în cadrul UPSC
include următoarele obiective:
efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative conform direcţiilor strategice
ale AŞM şi Strategiei Ministerului Educaţiei;
- aplicarea realizărilor ştiinţei în procesul instructiv-educativ desfăşurat la UPSC;
- pregătirea cadrelor ştiinţifice şi pedagogice de înaltă calificare;
- participarea la transferul cunoştinţelor în domeniului vieţii sociale corespunzătoare
direcţiilor de cercetare ştiinţifică promovate de UPSC;
- afirmarea prestigiului UPSC ca centru recunoscut pe plan naţional şi internaţional de
cercetări ştiinţifice.
8. UPSC este organizaţie autonomă. Autonomia ştiinţifică a UPSC este materializată prin dreptul
de a:
stabili structura sa şi a alege metodele de activitate;
determină direcţiile activităţii sale în conformitate cu politica de stat în sfera ştiinţei şi
inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale;
- participa la concursuri anunţate în vederea obţinerii granturilor;
- participa la Programele de cercetare ale Uniunii Europene, la alte sisteme de cooperare
ştiinţifică internaţională;
dezvolta legături directe cu organizaţii similare din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi din
străinătate;
- edita publicaţii ştiinţifice;
- organiza manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- delega colaboratorii, în scopul documentării ştiinţifice în interes de serviciu sau la
manifestări ştiinţifice;
- promova activitatea de cercetare şi a stimula valorificarea realizărilor;
informa opinia publică, AŞM, Ministerul Educaţiei şi autorităţile publice despre punctul
său de vedere asupra problemelor dezvoltării ştiinţei şi societăţii.
9. Responsabilitatea UPSC în sfera ştiinţei şi inovării vizează:
a) nivelul şi calitatea investigaţiilor sale ştiinţifice;
b) metodele şi mijloacele de activitate;
c) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din
străinătate;
d) protecţia şi valorificarea obiectelor proprietăţii intelectuale.
III. COLECTIVELE ŞI PERSONALUL DE CERCETARE
10. Activitatea de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte activităţi şi servicii ştiinţifice
din UPSC se desfăşoară în cadrul Catedrelor, Facultăţilor, Laboratoarelor, Sectoarelor şi altor
unităţi proprii de cercetare ştiinţifică.
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11. Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul Facultăţii este efectuată de Decanul facultăţii şi şefii
de catedră.
12. Catedra reprezintă unitatea structurală centrală a cercetării ştiinţifice în UPSC. Prindecizia
Catedrei, în conformitate cu misiunea catedrei şi cu potenţialul uman de caredispune, este
stabilită direcţia (direcţiile) şi problemele ştiinţifice prioritare ale investigaţiilor ştiinţifice
efectuate în cadrul Catedrei în corespundere cu direcţiile de cercetare aprobate pentru UPSC.
13. Prerogativele şi responsabilitatea Catedrei vizează întreaga complexitate a problemelor ce ţin
de activitate ştiinţifică, incluzând:
- identificarea direcţiilor de cercetare ale Catedrei;
- adoptarea programelor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactico-ştiinţifice;
- organizarea şi evaluarea procesului de cercetare ştiinţifică;
- înaintarea solicitărilor pentru finanţarea cercetărilor;
- participarea la concursuri pentru obţinerea granturilor şi sponsorizărilor cu destinaţia
sprijinului activităţii ştiinţifice;
- instituirea şi editarea publicaţiilor ştiinţifice;
- organizarea manifestărilor ştiinţifice.
14. Atribuţiile şefului Catedrei organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării:
- organizează activitatea Catedrei privind elaborarea şi realizarea planului de cercetări
ştiinţifice;
- este responsabil în faţa Consiliului Facultăţii şi a Senatului UPSC pentru organizarea
activităţii ştiinţifice în cadrul Catedrei şi pentru calitatea cercetărilor efectuate;
- participă nemijlocit la activitatea din sfera ştiinţei şi inovării.
15. Activitatea de cercetare ştiinţifică în UPSC se realizează şi prin colaborarecu alteinstituţii de
învăţământ şi de cercetare din ţară şi din străinătate.
16. Crearea de colective temporare în sfera ştiinţei şi inovării:
a. Pentru executarea unor programe, proiecte din sfera ştiinţei şi inovării şi lucrări concrete,
UPSC poate crea grupuri de cercetare ştiinţifică temporare;
b. Conducătorul grupului de cercetare ştiinţifică este ales de colectivul de cercetare şi
confirmat de rectorul UPSC.
17. UPSC dispune de Sectoare de cercetare ştiinţifică (pe profiluri ştiinţifice) formate din cadre
ştiinţifico-didactice, doctoranzi, masteranzi. Senatul UPSC examinează şi decide asupra
oportunităţii constituirii Sectoarelor de cercetare ştiinţifică.
18. Constituirea Sectoarelor de cercetare ştiinţifică în UPSC are loc la iniţiativa conducerii UPSC,
facultăţilor sau a unor cadre ştiinţifico-didactice şi cercetători cu experienţă ştiinţifică.
19. Sectoarele de cercetare ştiinţifică pot fi acreditate de către CNAA. Sectoarele de cercetare
neacreditate reprezintă unităţi recunoscute şi aprobate doar instituţional (la nivelul UPSC).
IV. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
20. Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară în baza Programului anual al
activităţii ştiinţifice, integrând Proiectele instituţionale de cercetare ştiinţifică şi ale Catedrelor
aprobate de Senatul UPSC la începutul fiecărui an calendaristic.
21. Activitatea de cercetare ştiinţifică la UPSC se desfăşoară în conformitate cu Programul anual al
activităţii de cercetare ştiinţifică, care cuprinde:
a. Planul activităţii de cercetare ştiinţifică individual al cadrelor ştiinţifico-didactice;
b. Planul activităţii de cercetare ştiinţifică al proiectelor instituţionale;
c. Planul activităţii de cercetare ştiinţifică al Catedrelor;
d. Planul activităţii de cercetare ştiinţifică al UPSC.
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22. Elaborarea Programului activităţii de cercetare ştiinţifică al UPSC se bazează pe următoarele
elemente structurale:
a. Direcţia ştiinţifică, care reprezintă strategia de lungă durată a cercetării ştiinţifice, care nu
este limitată în timp. O subdiviziune universitară, în dependenţă de profil şi caracterul său,
poate activa în una sau câteva direcţii ştiinţifice.
b. Problema ştiinţifică, care reprezintă strategia de scurtă durată a cercetării ştiinţifice pe o
perioadă previzibilă şi se finalizează cu monografii, culegeri de articole ştiinţifice, etc.
c. Tema ştiinţifică, care reprezintă o lucrare de cercetare, programată pentru o perioadă
concretă de timp în scopul studierii unui anumit subiect, fenomen, etc., sau rezolvării unei
situaţii ştiinţifice discutabile. Tema de cercetare cuprinde câteva compartimente de
cercetare, care reprezintă capitole sau paragrafe ale monografiei programate sau o serie de
articole orientate spre rezolvarea aceluiaşi scop.
d. Compartimentul ştiinţific, care reprezintă o investigaţie programată pentru o perioadă de
un an, care se finalizează sub formă de manuscrise sau publicaţii. Un compartiment
cuprinde unul sau câteva capitole (paragrafe) ale lucrării monografice, articole, etc.
23. Direcţiile şi problemele ştiinţifice prioritare ale cercetării ştiinţifice sunt propuse de Catedră,
ţinând cont de misiunea Catedrei şi de potenţialul său uman.
24. Tema de cercetare este programată pe o perioadă de 5 ani, iar în anumite cazuri pentru 1-2 ani.
Tema de cercetare este propusă de către cadrul didactico-ştiinţific, ţinând cont de specificul
subdiviziunii în cadrul căreia activează.
25. La etapa planificării, tema de cercetare este coordonată cu şeful Catedrei, fiind apoi propusă
spre aprobare Senatului UPSC.
V. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE
26. Cercetătorul ştiinţific, cadrul ştiinţifico-didactic în domeniul cercetării este în drept:
să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare, conform legislaţiei în
vigoare;
să fie recunoscut ca autor sau coautor al produsului intelectual obţinut prin activitate;
să beneficieze de rezultatele activităţii sale ştiinţifice, de premii şi de alte recompense
pentru astfel de rezultate;
să participe la manifestări, concursuri şi colaborări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la
alte acţiuni ştiinţifice;
- să utilizeze baza tehnico-materială a organizaţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor
profesionale;
să propună spre aplicare idei novatoare;
să fie membru al organizaţiilor (asociaţiilor) obşteşti naţionale şi internaţionale, conform
legislaţiei în vigoare;
să participe la elaborarea concepţiilor şi politicilor în sfera ştiinţei şi inovării;
să se producă, la solicitare, în calitate de expert, de referent, de consultant, de membru al
consiliului ştiinţific specializat şi al comisiilor de acreditare, de atestare etc.;
să beneficieze, în semn de apreciere a meritelor sale de către stat şi societate, de titluri
onorifice pentru contribuţia sa adusă la dezvoltarea ştiinţei şi inovării, la pregătirea de
cadre ştiinţifice de înaltă calificare şi pentru aplicarea rezultatelor muncii sale în economia
naţională;
să participe la concursuri pentru a fi promovat în funcţii ştiinţifice şi administrative;
să practice activitate didactică în instituţii de învăţământ superior, în funcţii titulare, în
bază de concurs.
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-

să identifice probleme ştiinţifice, să lanseze ipoteze ştiinţifice, să fixeze obiective
ştiinţifice;
să pună în practică idei novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
să organizeze, cu studenţii/masteranzii, activităţi de cercetare ştiinţifică, să înfiinţeze la
universitate cercuri ştiinţifice studenţeşti.
27. Concediul de lungă durată al cadrelor didactice şi al cadrelor din organizaţiile din sfera ştiinţei
şi inovării:
a. Cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ li se acordă, nu mai rar decât o dată la 10
ani de activitate pedagogică, un concediu cu durata de până la un an, în modul şi în
condiţiile, inclusiv cele de plată, stabilite de fondator.
b. Cadrelor ştiinţifice din UPSC li se acordă:
• un concediu plătit cu durata de până la 6 luni, nu mai rar decât o dată la 10 ani de
activitate ştiinţifică, pentru finalizarea unor tratate, studii incluse în programele de
cercetare, cu aprobarea Senatului UPSC;
• un concediu plătit cu durata de până la un an, o singură dată, pentru redactarea tezei de
doctor habilitat, cu aprobarea Senatului UPSC.
28. Cercetătorul ştiinţific, cadrul ştiinţifico-didactic în domeniul cercetării este obligat să
desfăşoare activitate ştiinţifică pe parcursul întregii sale cariere universitare şi să implementeze
rezultatele acestei activităţi în domeniile respective, aplicându-le, totodată, în activitatea
didactică.
29. Cercetătorul ştiinţific, cadrul ştiinţifico-didactic în domeniul cercetării este obligat:
- să prezinte, conform planului de activitate, rezultatele ştiinţifice sub formă de comunicări
ştiinţifice, publicaţii, precum şi rapoarte privind activitatea ştiinţifică;
să utilizeze în activitatea de cercetare cele mai bune practici şi cele mai noi cunoştinţe din
domeniul specific de activitate;
- să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific şi statutul organizaţiei;
să participe la instruirea tinerilor cercetători ştiinţifici şi să le transmită cunoştinţele şi
experienţa din sfera ştiinţei şi inovării;
să efectueze cercetări ştiinţifice ale căror rezultate nu aduc daune materiale, morale sau de
orice altă natură omului, societăţii şi naturii;
- să evite crearea conflictelor de interese sau concurenţei neloiale, să contribuie activ la
formarea unui climat benefic cercetării în colectiv;
să contribuie la diseminarea informaţiei, la conştientizarea de către public a importanţei
ştiinţei şi inovării;
să utilizeze patrimoniul organizaţiei exclusiv în activităţi profesionale în interesul acesteia;

să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală;
- să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor.
30. Cercetătorul ştiinţific, cadrului ştiinţifico-didactic în domeniul activităţii de cercetare este
responsabil de:
a. corectitudinea, veridicitatea şi consecinţele implementării rezultatelor cercetărilor
ştiinţifice;
b. integritatea utilajului, echipamentului şi a altor bunuri primite în folosinţă.
VL EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
31. La sfârşitul anului calendaristic, cadrele ştiinţifico-didactice prezintă un raport privind
îndeplinirea planului ştiinţific. Aprobarea rapoartelor individuale se produce în cadrul Şedinţei
Catedrei.
8

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din mun. Chişinău

Regulament privind organizarea activităţii de
cercetare ştiinţifică în cadrul UPSC

32. Sinteza rapoartelor, însoţită de date statistice şi detalii necesare, este prezentată, în calitate de
raport anual al activităţii ştiinţifice a Catedrei, Departamentului Cercetare şi aprobată de
Senatul UPSC.
33. Rezultate recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică sunt:
a. lucrări publicate, cu conţinut ştiinţific inedit, apărute în edituri recunoscute la nivel
naţional şi internaţional şi depuse la biblioteca UPSC: monografii, tratate, studii, articole
publicate în reviste, culegeri ştiinţifice, comunicări/teze la foruri ştiinţifice, manuale,
ghiduri metodice, broşuri metodice, note de curs, dicţionare etc.;
b. comunicări ştiinţifice în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor de rang naţional şi
internaţional, publicate;
c. teze de doctorat finalizate;
d. participare în calitate de membru sau referent în SŞP sau CŞS;
e. premii şi aprecieri obţinute la nivel naţional şi internaţional;
f. granturi, proiecte acordate în cadrul concursurilor anunţate;
g. reprezentări în academii sau organizaţii ştiinţifice internaţionale.
34. în recunoaşterea valorii realizărilor ştiinţifice se ţine cont, de aspectul calitativ, după
următoarele criterii:
importanţa teoretică pentru dezvoltarea ştiinţei în general şi pe domenii de specialitate;
- priorităţile pe plan naţional şi internaţional;
impactul social al cercetărilor;
perfecţionarea învăţământului şi modernizarea mijloacelor de învăţământ etc.
35. Criteriile de evaluare a activităţii ştiinţifice se axează pe înregistrarea următoarelor aspecte:
- publicarea rezultatelor în culegeri şi reviste de nivel internaţional şi naţional;
- prezentarea rezultatelor la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- aprecierea cu premii şi distincţii ale unor organisme ştiinţifice;
introducerea rezultatelor cercetărilor în cursuri universitare la instituţiile de învăţământ din
ţară şi din străinătate;
indicele de citare;
- altele.
36. Rezultatele evaluării activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:
a. promovări, premieri;
b. acordarea unor titluri de merit;
c. acordarea sprijinului pentru participare la manifestări ştiinţifice;
d. acordarea concediilor de creaţie;
e. aprobarea burselor de specializare şi documentare în străinătate;
f. includerea în planul de publicaţii al Editurii Universităţii;
g. aprobarea înfiinţării unor colective de cercetare.
37. Pentru comunicarea rezultatelor cercetărilor întreprinse şi a experienţei acumulate în activitatea
de cercetare, în vederea publicării şi a asigurării altor forme de diseminare a informaţiei cu
privire la activitatea de cercetare ştiinţifică, la nivelul Universităţii, al Facultăţilor şi Catedrelor
sânt organizate seminare ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice.
38. Anual este organizată Conferinţa ştiinţifică a cadrelor ştiinţifico-didactice şi de cercetare ale
UPSC. Comunicările prezentate în cadrul Conferinţei sânt publicate în ediţia tradiţională
Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului.
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Regulament privind organizarea activităţii de
cercetare ştiinţifică în cadrul UPSC

VII. DISPOZIŢII FINALE
39. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul UPSC la data de 24.11.2016 şi se pune în
aplicare pentru anul calendaristic 2017.
40. Evoluţia legislaţiei în domeniu va determina modificarea prezentului regulament, urmată de
aprobarea modificărilor în Senatul UPSC.
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