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REGULAMENTUL
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Preambul
Prezentul Regulament a fost elaborat in baza urmatoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011
2. O.G. 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu
modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare
4. H.G. nr. 1449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
5. O.M.E.C.T.S nr. 3794/2011 privind înfiinţarea Consiliului Naţional al
Cercetării Ştiinţifice, precum şi pentru aprobarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a acestuia
6. H.G. nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din
sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
7. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare
8. Carta Universităţii “Ovidius” din Constanţa.

Capitolul I. CADRUL LEGAL ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art.1. Universitatea „Ovidius” şi-a asumat ca misiune educaţia şi cercetarea
ştiinţifică, conform Cartei Universităţii. În contextul misiunii asumate, cercetarea
ştiinţifică reprezinta unul din pilonii de baza in evaluarea performantei academice.
Art.2. Activitatatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea experimentală.
Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă.
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Cercetarea ştiinţifică, definită ca activitate ce cuprinde toate proiectele, studiile
şi investigaţiile care au în vedere descoperirea şi punerea în evidenţă de noi cunoştinţe
(legi, fenomene, procese etc.), de importanţă teoretică şi/sau practică, este o obligaţie
de bază a fiecărui cadru didactic.
Ţinând cont de specificul facultăţilor din cadrul Universităţii “Ovidius” din
Constanţa, termenul de cercetare ştiinţifică este înţeles în sens larg, incluzând atât
activităţile ce cuprind proiectele, studiile sau investigaţiile ce vizează descoperirea şi
punerea în evidenţă de noi cunoştinţe (legi, fenomene, procese, etc.), sau activităţile
de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniile ştiinţelor exacte şi ştiinţelor
naturii, cât şi activităţile de dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă, expertiză
şi alte servicii ştiinţifice, precum şi activităţile de creaţie artistică, compoziţie şi
performanţe sportive la nivel naţional şi internaţional.
Art.3. Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Strategia de cercetare
ştiinţifică a universităţii, fundamentată pe baza programelor strategice naţionale şi
europene care privesc cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică, inovarea, creaţia
artistică şi performanţa sportivă, fiind parte a Strategiei de Dezvoltare a Universităţii
„Ovidius” din Constanta.
Art.4. Strategia de cercetare ştiinţifică a universităţii este elaborată de Prorectorul cu
cercetarea ştiinţifică, dezvoltare inovare şi relaţii cu mediul socio-economic cu
sprijinul Consiliului Ştiinţific, aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii
„Ovidius” din Constanţa şi validată de Senatul universităţii.
Ea se sprijină pe cunoaşterea domeniilor prioritare din Strategia naţională
CDI, pe resursele umane şi infrastructura universităţii, pe rezultatele concrete obţinute
prin programele naţionale şi europene.
Prorectorul desemnat cu probleme de cercetare ştiinţifică, Departamentul de
Cercetare si Management Proiecte (DCMP), directorii centrelor de
cercetare/excelenta, directorii proiectelor de cercetare si structurile administrative ale
universităţii implementeaza Strategia de cercetare stiintifica a Universităţii „Ovidius”
din Constanţa.
Art.5. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare,
consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice din Universitatea “Ovidius” din
Constanţa se desfăşoară în facultăţi, departamente, centre de cercetare, institute de
cercetare, laboratoare etc.
(2). În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme de cercetare
ştiinţifică, constituit sau în curs de constituire, impune o organizare specifică, atunci
cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi prin unităţi sau structuri distincte de cercetaredezvoltare create la nivelul facultăţilor sau Universităţii “Ovidius” din Constanţa, cu
aprobarea Senatului.
(3). Activitatea de cercetare ştiinţifica se poate realiza şi prin colaborare cu
alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în
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cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care Universitatea “Ovidius” din
Constanţa să realizeze excelenţă în cercetare.
(4). Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin
proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale
facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare etc. În cadrul acestor programe va
fi inclusă şi tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală.
(5). Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de
cercetare se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care departamentul a
asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă.
Art.6. (1). Centrele de cercetare ştiinţifică se constituie şi funcţioneaza la nivelul
departamentelor, facultăţilor sau la nivelul Universităţii “Ovidius” din Constanţa, la
iniţiativa unor cadre didactice şi cercetători cu vasta experienţă ştiinţifică şi sunt
avizate de Consiliile facultăţilor, aprobate de Consiliul de Administraţie şi validate de
Senatul Universităţii “Ovidius” din Constanţa.
(2). Centrele de cercetare au ca obiect principal de activitate cercetări
fundamentale şi aplicative, cercetări tehnologice avansate, dar pot presta şi activităţi
de consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice.
(3). Centrele de cercetare sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului (numit în continuare M.E.C.T.S.), prin Colegiul
Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (numit în continuare CCCDI).
Centrele de cercetare neacreditate reprezintă unităţi recunoscute şi aprobate doar
instituţional (la nivelul Universităţii “Ovidius” din Constanţa).
(4). Activitatea centrelor de cercetare se evaluează periodic, de regulă anual,
de către Consiliul Ştiinţific al Universităţii, pe baza rapoartelor de autoevaluare a
activităţii de cercetare pe anul anterior.
Art.7. (1). În facultăţi, departamente sau centre de cercetare pot funcţiona pe posturi
distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi
studenti, precum şi alte categorii de personal, potrivit Legii nr. 319/2003 privind
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi O.G. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
(2). Functiile şi gradele de cercetator ştiinţific în Universitatea “Ovidius” din
Constanţa se obţin potrivit Legii nr. 319/2003 şi Regulamentului Universităţii
“Ovidius” din Constanţa privind ocuparea functiilor didactice şi de cercetare.
Art.8. Studenţii până la nivel de licenţă, masteranzii şi doctoranzii participă la
cercetarea ştiinţifică alături de cadre didactice şi cercetători, în cadrul unor
unităţi de cercetare, centre de cercetare sau în cadrul unor forme de organizare
specifice (cercuri ştiinţifice, etc.).
Art.9. Doctoranzii reprezintă una dintre principalele resurse umane de cercetare din
universitate; ei îşi desfăşoara activitatea în scopul formării pentru cercetare şi a
realizării unor produse ştiinţifice de calitate sub îndrumarea conducatorilor de
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doctorat şi în colaborare cu alte cadre didactice sau/şi cercetători ştiinţifici. Producţia
ştiinţifică a doctoranzilor din Şcolile Doctorale ale UOC se publică sub egida
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
Art.10. Indiferent de modul de achiziţionare a echipamentelor destinate cercetării,
acestea intră în patrimoniul universităţii; aparatura din universitate poate fi folosită
de întreg personalul de cercetare al universităţii în limita de timp stabilita în acord
cu colectivul (unitatea de cercetare, departamentul, laboratorul) care deţine
aparatura.
Art.11. Activitatea tuturor structurilor implicate în cercetare este sprijinită de
compartimentele administrative din organigrama universităţii.

Capitolul II. FINANŢARE, VENITURI, RECOMPENSE ŞI STIMULENTE
Art.12. Finanţarea activităţii de cercetare se poate realiza:
a) de la buget, prin finanţarea procesului de învăţământ şi cercetare;
b) separat de finanţarea procesului de învăţământ, după cum urmează:
- pe baza de contracte cu finanţatori naţionali (MECTS, UEFISCDI, etc.)
sau internaţionali (Uniunea Europeana, BM, etc.), ca urmare a unei
competiţii de proiecte;
- din contracte de cercetare cu mediul de afaceri;
- prin contribuţii ale universităţii sub forma cofinanţărilor la programele
finanţate din fonduri europene.
Art.13. Pentru cercetarea ştiinţifică pe bază de proiect finanţat (grant) sau contract,
universitatea asigură cadrul adecvat pentru realizarea cercetării.
Departamentul de Cercetare şi Management Proiecte şi compartimentele de
specialitate controleaza modul de utilizare a fondurilor, sprijină unităţile de cercetare
în implementarea proiectelor şi respectarea normelor legale.
Art.14. Cercetarea ştiinţifică beneficiază gratuit de spaţiile de lucru, echipamentele
IT, reţeaua Internet şi baza de documentare a bibliotecii universităţii.
Art.15. Fiecare proiect de cercetare, contract sau manifestare ştiinţifică constituie
obiect distinct de evidenţă în contabilitate, prin conturi separate, cu ţinerea evidenţei
veniturilor şi cheltuielilor,
respectiv
menţinerea
cheltuielilor
în
limita
veniturilor realizate.
Conform contractului cu autoritatea contractantă, titularul grantului de
cercetare răspunde public de modul de gestionare a grantului.
Modul de cheltuire a regiei granturilor de cercetare se raportează la sfârşitul
fiecărui an bugetar Senatului Universităţii, conform legii.
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Art.16. Veniturile nete obţinute prin implementarea proiectelor/contractelor de
cercetare-dezvoltare se utilizează, la solicitarea directorului de proiect, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie al Unievrsităţii ”Ovidius” din Constanţa.
Aceste venituri se pot folosi pentru dezvoltarea cercetării, recompense şi
stimulente, conform liniilor bugetare din proiecte/contracte :
a) dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare;
b)
remunerarea
personalului
din
echipa
de
implementare
a
proiectului/contractului;
c) organizarea de manifestări ştiinţifice;
d) participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (transport,
taxă de participare, cazare, diurnă), stagii de informare şi documentare, burse
de cercetare/documentare, etc.;
e) taxa de membru în asociaţii (societăţi), organisme, organizaţii şi
instituţii ştiinţifice de profil;
f) editarea sau procurarea de cărţi de specialitate;
g) abonamente la reviste de specialitate sau site-uri ştiinţifice;
h) taxe la terţi pentru servicii (determinări cu aparatura inexistentă în baza
proprie, reparaţii, întreţinere, up-gradări programe calculator, validări aparatură
etc.);
i) taxe pentru costurile brevetării şi plata taxelor de protecţie a brevetelor
conform legii, premii pentru autorii brevetelor conform legii;
j) volume editoriale susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice;
k)taxe pentru publicare în anumite reviste ştiinţifice;
l) materiale publicitare şi cheltuieli de reprezentare.
Art.17. Universitatea “Ovidius”din Constanta susţine, cu aprobarea Senatului şi în
limita veniturilor disponibile din activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentelor
facultăţilor, finanţarea unor teme de cercetare prioritare pentru dezvoltarea
universităţii, precum şi apariţia unor reviste de specialitate în scopul diseminării
rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Art.18. Universitatea „Ovidius” din Constanţa susţine, pe baza criteriilor avansate de
conducerea universităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi Senatului
Universităţii, în limitele bugetului alocat anual, publicarea de articole şi studii în
reviste cotate ISI cu scor de influenţă şi factor de impact.
Art.19. În proiecte sau contracte se prevăd sume pentru regii. Regia reprezintă un
procent din valoarea proiectului/contractului stabilit de Consiliul de Administraţie al
UOC care revine universităţii conform cu prevederile contractului încheiat cu
instituţia finanţatoare.
Art.20. Cheltuielile decontate din regia cercetării sunt stabilite de către Consiliul de
Administraţie şi se repartizează ca venituri proprii ale universităţii, fiind utilizate
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pentru administrarea contractelor de cercetare: salarii, cheltuieli materiale, fond de
dezvoltare a cercetării, premii pentru tinerii cercetători şi alte cheltuieli ocazionale.

Capitolul III. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Art.21. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează
prin:
a) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate prin competiţie
naţională sau/şi internaţională, precum şi a contractelor de cercetare finalizate;
b) cărţi, tratate, monografii cu conţinut ştiinţific, publicate în ţară în
edituri recunoscute de CNCS sau edituri internaţionale recunoscute;
c) articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date
recunoscute din ţară (CNCS) sau/şi din străinatate (ISI - Institute of Scientific
Information sau alte baze de date internationale - ex. Science Direct, Scopus etc);
d) comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional publicate
în volumele conferinţelor in extenso sau rezumat;
e) teze de doctorat finalizate;
f) sisteme, prototipuri, metode, modele originale, obiect al brevetelor
care
atestă proprietatea intelectuală sau soluţii pentru imbunătăţirea
diagnosticului şi tratamentului medicamentos oferite beneficiarilor contractelor;
g) creaţii artistice şi performanţe sportive relevante obţinute la nivel naţional
sau internaţional;
h) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional pentru rezultatele
cercetării publicate sau communicate;
i) reprezentări în organisme naţionale sau internaţionale ca urmare a
recunoaşterii valorii cercetării ştiinţifice;
j) rapoarte finale ale activităţilor de cercetare prezentate pe pagina web
a unităţii de cercetare sau a universităţii şi depuse la Departamentul de Cercetare şi
Management Proiecte;
k) comunicări la manifestări ştiinţifice organizate la nivelul
universităţii,
facultăţilor, centrelor de cercetare, altor unităţi de cercetare,
departamente, catedre, laboratoare, ale directorilor de proiecte sau contracte,
organizate cu sprijinul universităţii, în vederea diseminarii informaţiilor ştiinţifice şi a
realizarii de parteneriate în cercetare;
l) cercetarea ştiintifică a studenţilor realizată în mod independent, îndrumată
de cadre didactice şi finalizată prin comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale sau la manifestări ştiinţifice studenţesti naţionale sau internaţionale, în
funcţie de valoarea ştiinţifică.
Art.22. Rezultatele cercetărilor obţinute în cadrul contractelor de cercetare ale
granturilor câştigate prin competiţie, aparţin executanţilor. Rezultatele cercetării
efectuate cu alţi beneficiari, sunt reglementate prin contract.
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Art.23. In cazul brevetelor de invenţii, dreptul de proprietate intelectuală aparţine
universităţii şi echipei de cercetători care a efectuat cercetarea şi este reglementată
prin contractul de cercetare.

Capitolul IV. MANAGEMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Art.24. (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea “Ovidius” din
Constanţa este coordonată de un Consiliu pentru Cercetare Ştiinţifică, subordonat
Senatului Universităţii.
(2). Consiliul Ştiinţific al Universităţii “Ovidius” din Constanţa este format din
Rector, Prorectorul cu cercetare ştiinţifică, dezvoltare inovare şi relaţii cu mediul
socio-economic, Directorul DCMP, cadrele didactice desemnate de către facultăti,
conform Anexei nr. 1.
Art.25. Atribuţiile Consiliului Ştiinţific sunt următoarele:
a)
contribuie la elaborarea şi avizarea Strategiei de cercetare ştiinţifică,
Regulamentului cercetării ştiinţifice, Codului de etică în cercetare, planului operaţional
de cercetare al universităţii;
b) realizează sinteze decurgând din politica naţională şi europeană în ceea ce priveşte
cercetarea ştiinţifică şi propune Senatului orientarea efortului de susţinere a cercetării
din universitate în relaţie cu aceste direcţii;
c) monitorizează şi evaluează periodic îndeplinirea obiectivelor Strategiei de
dezvoltare a cercetării în Universitatea “Ovidius”din Constanta;
d) monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele
concrete ale acestei activităţi, prevăzute în Planul strategic al universităţii, elaborând
anual un Raport privind cercetarea ştiinţifică;
e) examinează şi aprobă planurile de cercetare în care universitatea este implicată prin
colaborări cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate;
f) stabileşte criteriile de evaluare ale activităţii ştiinţifice;
g) propune criteriile de acordare a unor stimulente şi premii pentru rezultate meritorii
în activitatea de cercetare;
Art.26. Departamentul de Cercetare şi Management Proiecte este structura
instituţională creată în sprijinul activităţilor de cercetare ştiinţifică din universitate. El
este condus de un director şi este compus din două direcţii şi un birou (Direcţia
programe/Proiecte de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare, Direcţia pentru
orientare, accesare şi implementare fonduri structurale şi Birou măsurare
scientometrică).
Art.27. Atribuţiile Departamentului de Cercetare şi Management Proiecte:
 Coordonarea şi administrarea operativă a tuturor proiectelor de cercetare
ştiinţifică şi a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune;
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Asigurarea contactului cu instituţiile finanţatoare ale programelor de cercetare
ştiinţifică naţionale şi internaţionale;
Informarea personalului academic în privinţa: programelor active de cercetare
ştiinţifică; calendarului acţiunilor, apelurilor de propuneri la nivel naţional şi
european; modificărilor intervenite în structura programelor, formularelor de
elaborare a proiectelor sau de raportare şi evaluare; acţiunilor organizate de
Universitate sau alte instituţii privind apelurile la programele de cercetare
ştiinţifică;
Consilierea personalului academic pe următoarele probleme: modalităţile de
completare a formularelor de depunere a proiectelor; parteneriatele existente şi
cele potenţiale în domeniul cercetării ştiinţifice; încheierea contractelor pentru
proiectele acceptate la finanţare; condiţiile de eligibilitate, legislaţie şi regulile
de implementare a proiectelor; respectarea termenelor şi formularelor pentru
raportările (intermediare şi finale) privind implementarea proiectelor;
competiţiile anuale şi reatestările privind centrele de cercetare, revistele de
cercetare ştiinţifică;
Avizarea propunerilor de proiecte îin vederea participării la competiţii
naţionale şi internaţionale ;
Punerea la dispoziţia personalului academic a datelor şi documentaţiei
necesare elaborării proiectelor: anexe cu privire la baza materială, informaţii
despre proiecte cu activităţi similare, informaţii privind personalul din cadrul
Universitatii ”Ovidius” din Constanţa etc.
Monitorizarea proiectelor aflate în implementare din punct de vedere tehnic şi
financiar în vederea menţinerii capacităţii financiare a universităţii de
susţinere a acestora;
Elaborarea procedurilor în scopul fluidizării activităţii de cercetare ştiinţifică
şi de implementare proiecte ;
Operarea şi actualizarea permanentă a bazei de date; întocmirea de rapoarte,
analize şi situaţii statistice privind activităţile de cercetare ştiinţifică;
Organizarea sau participarea în cadrul unor manifestări de tip seminar,
conferinţă, întâlnire de lucru (cu caracter local, naţional sau internaţional) în
domeniul programelor de cercetare ştiinţifică;
Colaborarea cu organizaţii şi instituţii implicate în elaborarea strategiilor de
cercetare-dezvoltare la nivel regional, naţional şi internaţional;
Conlucrarea cu celelalte structuri ale Universităţii: facultăţi, Serviciul Resurse
Umane, Serviciul Finaciar-Contabil, etc. pentru buna desfăşurare a activităţilor
sale;
Reconfigurarea portalului WEB al instituţiei, specializat pe problematici de
management proiecte şi oportunităţi de finanţare a cercetării academice.
Iniţierea de parteneriate de cercetare cu universităţi de prestigiu din ţară şi din
străinătate, institute de cercetare precum şi cu structuri ale mediului de afaceri.
Elaborarea Regulamentului de Cercetare şi a Codului de Etică şi Deontologie
profesională a personalului de cercetare – dezvoltare şi inovare ;
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Formularea de propuneri pentru Strategia de Cercetare ştiinţifică a
Universităţii ”Ovidius” din Constanţa.

Art.28. Centrele de excelenţă/cercetare recunoscute instituţional de CCCDI sau
centrele de cercetare şi laboratoarele din cadrul facultăţilor, departamentelor sau
UOC vor avea o structură organizatorică (organigrama), o baza materială şi o
metodologie de lucru proprii, precum şi un buget prevăzut în contractul de cercetare.
Toate activităţile de care răspunde directorul centrului sau laboratorului respectiv se
vor derula conform legii, prezentului Regulament şi prevederilor regulamentelor
proprii.
Art.29. In realizarea programelor contractuale de cercetare ştiinţifica se au în vedere,
printre altele, următoarele obiective şi responsabilităţi :
a) responsabilitatea ştiinţifică şi tehnica revine directorului de proiect sau
contract şi echipei de implementare, inclusiv pentru activităţile derulate în
parteneriat cu alte universităţi;
b) respectarea legislaţiei revine directorului de proiect, Departamentului de
Cercetare şi Management Proiecte şi compartimentelor universităţii: tehnic,
financiar – contabil şi juridic;
c) propunerile de salarizare le face directorul de proiect sau de contract
în conformitate cu ghidul de aplicare; Consiliul de Administraţie aprobă propunerea,
pe baza bugetului şi devizului de cheltuieli;
d) aprovizionarea cu materiale şi achiziţionarea de aparatură se realizează, în
condiţiile legii, la propunerea directorului de proiect, prin Serviciul de achiziţii al
universităţii;
e) evidenţa derulării programelor contractelor şi evaluarea realizării lor se face
prin Departamentul de Cercetare şi Management Proiecte;
f) pentru efectuarea cercetării se vor respecta regulile de etică prevazute în
Codul de Etică a Cercetării, iar pentru valorificarea cercetării se vor respecta
regulile de etică privind lista de autori în publicaţiile ştiinţifice, conţinutul ştiinţific
original şi evitarea plagiatului, în conformitate cu reglementările Comisiei de etică.
Art.30. Toate proiectele/contractele finanţate din fonduri naţionale şi europene, după
semnarea contractului de finanţare, se depun la DCMP în vederea centralizării şi
creării unei baze de date operaţionale.
Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.31. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie în
data de 27.06.2012 şi validat în şedinţa Senatul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa
din data de 04.07.2012, dată de la care intră în vigoare.
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Art.32. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului
Ştiinţific,
cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi validarea Senatului
universităţii.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE

Aviz Juridic,
C.j. Loredana Maximiliana Dan
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Anexa nr. 1

Componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa
1. Prof.univ.dr. Tiberius –Dănuţ Epure – Rector
2. Prof.univ.dr. Victor Ploae – Prorector cercetare ştiinţifică, dezvoltare,
inovare şi relaţii cu mediul economico-social
3. Prof.univ.dr. Diane Paula Vancea – Director departament cercetare şi
management Proiecte
4. prof.univ.dr. Popovici Veronica - Fac. de Stiinte Economice
5. prof.univ.dr. Aşchie Mariana - Fac. de Medicină generala
6. conf.univ.dr. Mihaela Bratu - Fac. de Farmacie
7. prof.univ.dr. Gevat Cecilia - Fac. de Ed. Fizica si Sport
8. Conf.univ.dr.ing. Erol Carjali - Fac. de Ing. Mecanică
9. s.l.univ.dr. Dragoş Vintila - Fac. de Construcţii
10. s.l.univ.dr. Puscaşu Cristina - Fac. de Medicină Dentară
11. lect.univ.dr. Căprioara Daniela Dumitra - Fac. de Psihologie şi St ale
Educatiei
12. s.l.dr.ing. Sterpu Ancaelena Eliza - Fac. de Fizica, Chimie, electronică şi
Tehn. Petrolului
13. s.l.univ.dr. Marius Lungu Laurenţiu - Fac. de St. ale Naturii şi St. Agricole
14. lector univ. dr. Dragoş-Florin Sburlan- Fac. de Matematică Informatică
15. lect.univ.dr. Mihaela Rus - Fac. de Drept, St. Administrative şi Sociologie
16. pr.lect.univ.dr. Nicușor Tucă - Fac. de Teologie
17. lect.univ.dr. Alina Buzatu - Fac. de Litere
18. conf.univ.dr. Daniel Flaut - Fac. de Istorie şi St. Politice
19. lect.univ.dr. Ruxandra Mirea şi asist.univ.dr. Daniela Enache - Fac. de Arte
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