
 



 realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de 

afaceri; 

 integrarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice al USEFS în reţele europene de excelenţă 

şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe; 

 dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională 

şi civică; 

  promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi 

internaţională. 

 (2) Activitatea de cercetare ştiinţifică universitară creează deprinderi, valori şi atitudini, 

cadre de excelenţă, domenii noi de cercetare prin Şcolile de doctorat în domeniu, participând la 

efortul financiar al universităţii. 

Art.4. USEFS, ca instituţie de învăţământ superior acreditată, face parte din sistemul 

naţional de cercetare-dezvoltare. Sistemul de cercetare al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport conţine unităţi de cercetare, de inovare şi transfer tehnologic (catedre şi laboratoare 

ştiinţifice), de editare şi publicistică. În USEFS, cercetarea ştiinţifică este o componentă a 

procesului de învăţământ şi educaţie şi se realizează prin folosirea resurselor materiale, umane, 

financiare şi managerial alocate acestui scop. 

Art.5. Resursele umane ale activităţii de cercetare sunt cadrele ştiinţifico - didactice, 

studenţii, personalul de cercetare şi didactic auxiliar. 

Art.6. Resursele materiale sunt laboratoarele şi echipamentele de cercetare, CCŞEFS, 

biblioteca, precum şi alte spaţii ale universităţii, care, prin natura lor, permit desfăşurarea unei 

activităţi de acest fel, cu respectarea normativelor legale în vigoare. 

Art.7. (1) Resursele financiare se constituie din Fondul de cercetare al USEFS, prin 

contribuţia financiară rezultată în urma realizării contractelor de cercetare şi din alte fonduri 

destinate acestui scop. 

Art.8. Monitorizarea  şi evidenţa activităţilor de cercetare ale universităţii este asigurată de  

CCŞEFS  care funcţionează conform  regulamentului propriu abrobat de Senatul universităţii. 

Art.9. Resursele manageriale ale cercetării sunt reprezentate, după caz, de conducerea 

USEFS şi de structurile manageriale constituite în acest sens. 

 

Capitolul 2. STRUCTURA UNITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

Art.10. Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt: CCŞEFS, laboratoarele de cercetare 

ştiinţifică, colectivele de cercetare ale catedrelor, colectivele de cercetare multidisciplinare, 

cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens. 



Art.11. Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului (CCŞEFS) 

este format din două subdiviziuni de bază: Secţia Asigurare Metodico-Ştiinţifică (AMŞ) şi Secţia 

Asigurare Tehnico-Ştiinţifică (ATŞ), ce asigură cercetările în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului. Activitatea acestor subdiviziuni este asigurată de cadre calificate în domeniile 

respective. 

Art.12. În scopul extinderii posibilităţilor de cercetare ale centrului, al sporirii calităţii 

activităţii acestuia, al coordonării activităţii ştiinţifice, al organizării expertizelor şi formulării 

concluziilor, al determinării nivelului ştiinţific al temelor tezelor de doctor aprobate etc., 

CCŞEFS  este supervizat de prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi de  Consiliul Ştiinţific al 

universităţii. 

Art.13. Consiliul Ştiinţific al USEFS îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de 

organizare şi funcţionare propriu aprobat de Senatul universitar, p.v.5 din 12.02.2015. 

 Art.14. (1) La propunerea catedrelor de specialitate ale universităţii, cu aprobarea 

consiliilor facultăţilor şi a Senatului Universităţii, se pot constitui centre de cercetare ştiinţifică 

pe domenii specific (kinetoterapie, pază, protecţie şi securitate, medicină sportivă etc.). 

(2) Acestea sunt supuse acreditării de către Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare al 

Republicii Moldova sau de un alt organism competent şi stabilit conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Centrele acreditate sunt conduse de un Consiliu format din 3 - 5 membri, dintre care 

un director şi un secretar ştiinţific. 

(4) Centrele funcţionează după un statut şi pot căpăta personalitate juridică, conform 

legii.  

(5) Centrele sunt supuse reacreditării periodice, pentru îmbunătăţirea nivelului sau pentru 

a deveni centre de excelenţă, pe baza reglementărilor autorităţilor competente în acest sens.. 

Art.15. În centre se desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, cercetări 

tehnologice avansate, dar se pot presta şi activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi de 

învăţământ sau servicii. 

Art.16. (1) Activitatea de cercetare se poate desfăşura şi de către grupuri de cadre 

ştiinţifico - didactice, care formează colective de cercetare pe domenii specifice sau 

interdisciplinare  sub conducerea  conducătorilor de teme. 

(2) În laboratoarele ştiinţifice ale  catedrelor de specialitate ale universităţii, în centrele de 

cercetare autorizate/acreditate pot funcţiona pe posturi distincte personal de cercetare, studenţi 

sau personal auxiliar, potrivit legii. 

Art.17.  Studenţii, inclusiv cei de la masterat şi doctorat, îşi desfăşoară activitatea de 

cercetare sub coordonarea cadrelor ştiinţifico-didactice/ conducătorilor de doctorat pe teme de 



cercetare aprobate în prealabil, de regulă contractate, făcând parte din programele de cercetare 

ale catedrelor, centrelor de cercetare sau pe teme individuale. 

 

Capitolul 3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Art.18. Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică este condusă de Senatul Universităţii, 

Consiliul ştiinţific,  iar conducerea operativă este realizată de Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică şi şeful CCŞEFS. 

Art.19. Structura managerială a activităţii de cercetare este formată din: Consiliul 

Ştiinţific şi CCŞEFS.  

  Art.20.Consiliul ştiinţific  este condus de un preşedinte, iar pentru îndeplinirea atribuţiilor 

sale consiliul lucrează în plen sau în comisii permanente ori reunite ad-hoc, după cum urmează: 

a) comisia pentru calitatea şi evaluarea cercetării; 

b) comisia pentru finanţarea cercetării; 

c) comisia pentru organizarea şi infrastructura unităţilor de cercetare (membri de 

drept - directorul şcolii doctorale şi şeful centrului ştiinţific al universităţii); 

d) comisia pentru etica cercetării ştiinţifice. 

Art.21.Hotărârile comisiilor devin hotărâri ale Consiliului Ştiinţific după validarea lor în 

plen.  

Art.22.Comisiile se pot forma din membrii aleşi ai Consiliului Ştiinţific, din titulari  

propuşi de către consiliu cu consultarea decanilor facultăţilor şi care asigură reprezentativitatea 

domeniului care defineşte facultatea, precum şi din membri  asociaţi – categorie în care sunt 

incluse personalităţi ştiinţifice marcante şi experţi, ale căror opinii şi iniţiative pot sprijini şi 

optimiza activitatea de cercetare ştiinţifică a universităţii.  

Art.23. Responsabilii de comisii sunt aleşi prin vot, cu majoritate simplă, din numărul 

membrilor titulari prezenţi ai Consiliului Ştiinţific (în condiţiile în care jumătate plus unu din 

membrii titulari sunt prezenţi). 

Art.24. Consiliul Ştiinţific al USEFS elaborează anual un raport de activitate şi de analiză a 

implementării sugestiilor şi propunerilor formulate pe parcursul desfăşurării acţiunilor în 

perioada menţionată. 

Art.25. (1) CCŞEFS al Universităţii este condus de un şef şi are ca obiectiv coordonarea 

activităţii de cercetare din centru, laboratoarele ştiinţifice ale catedrelor şi colectivelor de 

cercetare. 

(1) CCŞEFS diseminează programele de desfăşurare a granturilor, programelor 

naţionale, de acreditare şi reacreditare a unităţilor de cercetare/laboratoarelor/catedrelor de 

specialitate în baza planului aprobat annual de Senatul Universităţii. 



(2) Şeful CCŞEFS  participă la întocmirea rapoartelor de evaluare a cercetării 

ştiinţifice în scopul acreditării/reacreditării de  către  autorităţile competente conform legislatiei 

în vigoare, inclusiv şi de către  Senatul universitar etc. 

(3)      Membrii CCŞEFS asigură consultanţa de specialitate în domeniul înfiinţării şi 

acreditării unităţilor de cercetare şi excelenţă, precum şi al acreditării şi reacreditării acestora. 

 

Capitolul 4. EVIDENŢA ŞI FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ 

Art.25. Evidenţa activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitate este menţinută în baza 

de date computerizată la Prorectoratul pentru activitatea ştiinţifică. 

Art.26. (1) Evidenţa şi monitorizarea îndeplinirii activităţii de cercetare din Universitate 

este asigurată de CCŞEFS, sub conducerea şefului de centru. 

(2) Atribuţiile  CCŞEFS unt următoarele: 

a) urmărirea operativă a activităţii de cercetare ştiinţifică; 

b) evidenţa activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovaţie; 

c) evidenţa activităţii centrelor de cercetare nou create (după caz), a propunerilor de noi 

centre, a stadiului acreditării acestora şi a măsurilor ce se impun; 

d) diseminarea informaţiilor referitoare la calendarul competiţiei proiectelor/granturilor şi 

contractelor naţionale/internaţionale; 

e) actualizarea datelor pentru elaborarea planurilor operaţionale ale activităţii de cercetare 

ştiinţifică, rapoartelor către forurile tutelare şi Senatul Universităţii, inclusive şi a celor 

operative; 

f) sprijinirea organizării simpozioanelor şi conferinţelor ştiinţifice ale 

universităţii/catedrelor de specialitate; 

g) evidenţa activităţii de inovare şi transfer tehnologic; 

h) gestionarea informaţiilor privind tehnologiile, metodele şi echipamentele posibile pentru 

transfer tehnologic, precum şi casarea şi scoaterea din uz; 

i) promovarea, promoţionarea şi elaborarea de materiale publicitare privind activitatea de 

cercetare ştiinţifică. 

j) monitorizarea evidenţei activităţii de cercetare ştiinţifică pe pagina web a Universităţii şi 

actualizarea acesteia în permanenţă. 

Art.27. Elaborarea documentelor de cercetare (pentru granturi, contracte, expertize, prestări 

de servicii, devize, achiziţii de materiale, dotări, decontări, salarii etc.) se face de către directorii 

de teme şi se depune la CCŞEFS. 

Art.28. CCŞEFS sprijină întocmirea corectă a documentelor de cercetare şi se ocupă de 

rezolvarea solicitărilor. 



Art.29. Finanţarea activităţii de cercetare beneficiază de mecanismul reglementat de 

legislaţia în vigoare privind constituirea normelor didactice, în care intră şi se evidenţiază separat 

activitatea de cercetare pe bază de contracte. 

Art. 30.Şefii de catedră repartizează activitatea de cercetare pentru completarea posturilor 

din statele de funcţiuni. 

Art.31. Sursele pentru finanţarea de bază a cercetării ştiinţifice se formează din contracte 

de cercetare şi granturi, proiecte, dar pot fi atrase şi alte surse bugetare sau extrabugetare, după 

caz. 

Art.32. Fiecare director de contract sau grant elaborează un buget de venituri şi cheltuieli, 

de realizarea căruia este direct răspunzător în faţa beneficiarilor, a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei şi a  Senatului USEFS. 

Art.33. Pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică, Universitatea alocă, în limita 

posibilităţilor, din fonduri extrabugetare, sume pentru dotarea CCŞEFS, centrelor de cercetare 

nou create (după caz) şi a laboratoarelor ştiinţifice, precum şi spaţii adecvate acestora. 

Art.34. Directorii de contracte, granturi sau proiecte finanţate dispun de fondurile destinate 

achiziţiei de materiale şi echipamente conform devizelor aferente. Echipamentele dobândite în 

urma activităţii de cercetare intră în gestiunea unităţii de cercetare respective. 

 

Capitolul .5. ORGANIZAREA, VALORIFICAREA ŞI EVALUAREA CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

Art.38. (1) CCŞEFS întreprinde activităţi de prospectare a agenţilor economici, a pieţei 

cercetării la nivel local, regional, naţional şi chiar extern, în vederea stabilirii necesităţilor de 

cercetare şi a potenţialului de contractare a cercetării şi întocmeşte o listă de propuneri. 

(2) Aceste propuneri se discută în plenul Consiliului Ştiinţific, în urma cărora rezultă un 

portofoliu de teme care se distribuie unităţilor de cercetare aferente ale universităţii. 

Art.39. La temele de la articolul precedent se adaugă temele obţinute individual de către 

cadrele didactice, constituind  Planul strategic de cercetare al Universităţii pe termen scurt sau 

mediu. 

Art.40. (1) Contractele cu agenţii, altele decât cele naţionale sau granturi, sunt întocmite 

după formulare tipizate semnate, din partea Universităţii de către Rector, Prorectorul pentru 

activitatea ştiinţifică, directorul de temă, contabilul responsabil cu cercetarea ştiinţifică, 

economist şi jurist, fiind înregistrate cu un număr de identificare unic la CCŞEFS într-un registru 

special constituit în acest sens. 



Art.41. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească se desfăşoară în catedrele de 

specialitate, în cercurile studenţeştie înfiinţate pe lângă catedre sau în cadrul activităţii de 

elaborare a temelor şi proiectelor de  licenţă/masterat. 

(2) Cercetarea studenţească se valorifică prin participarea la simpozioane studenţeşti locale 

sau naţionale, prin finalizarea proiectelor de  licenţă. 

Art.42. Activitatea de cercetare ştiinţifică beneficiază de serviciile reţelei de informare şi 

documentare şi de Biblioteca Universităţii. 

Art.43. Catedrele,  CCŞEFS, centrele de cercetare nou create şi acreditate organizează 

seminarii sau simpozioane ştiinţifice pentru dezbaterea şi comunicarea unor rezultate ştiinţifice 

ale cercetării. 

Art.44. USEFS susţine, cu aprobarea Senatului şi în limita veniturilor obţinute din 

activitatea de cercetare, apariţia revistei ştiinţifice “Ştiinţa Culturii Fizice” sau a altor publicaţii 

ştiinţifice acreditate conform legislaţiei în vihoare. 

Art.45. CCŞEFS verifică calitatea şi nivelul ştiinţific al  revistei şi propune măsuri pentru 

menţinerea, dezvoltarea standardelor, a acreditării şi reacreditării acestora. 

Art.46. Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice se face prin granturi, contracte, 

articole şi cărţi publicate, dotări, brevete, creare de noi centre de cercetare etc. 

Art.47. Evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică se face anual prin 

întocmirea Raportul cu privire la activitatea ştiinţifică şi inovaţională a USEFS înaintat 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Senatului Universităţii. 

Art.48. Indicatorii de evaluare naţională  în scopul acreditării/reacreditării ştiinţifice a 

USEFS sunt cei stabiliţi de legislaţia în vigoare. 

Art.49. În baza evaluării se întocmeşte un raport de autoevaluare, cu măsuri de 

îmbunătăţire, care se înaintează Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi se supune dezbaterii 

Senatului USEFS şi autorităţii legale care efectuează acreditarea/reacreditarea universităţii. 

Art.50. Activitatea ştiinţifică se trece în Rapoartele de evaluare academică a cadrelor 

ştiinţifico - didactice şi reprezintă criteriul principal de participare la concursuri şi avansare, 

precum şi de atribuire a conducerii de doctorat. 

Art.51. Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o parte a normei didactice. 

Nerealizarea acesteia atrage după sine efectuarea de activităţi didactice suplimentare 

compensatorii sau penalizări salariale, în conformitate cu reglementările legale în acest domeniu. 

Art.52. Cadrele ştiinţifico-didactice şi personalul de cercetare ştiinţifică ce finalizează teme 

de cercetare beneficiază cu prioritate de mobilităţi, participări la manifestări ştiinţifice interne 

sau internaţionale, propuneri pentru premii sau diplome de merit. 

 



Capitolul .6. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.53. Nerespectarea prevederilor legale privind cheltuirea fondurilor destinate cercetării 

ştiinţifice atrage după sine răspunderea civilă, penală, materială sau administrativă a managerilor 

cercetării, a directorului de temă etc. 

Art.59. (2) Prezentul regulamentul a fost adoptat în şedinţa de Senat din data de 

20.11.2015 şi intră în vigoare cu această dată. La aceeaşi dată toate reglementările contrare se 

abrogă. 

 


