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Edi{ia: Il20l3

Revizia: 112016

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea qi aprobarea edi{iei sau, dupd caz, 
^

reviziei in cadrul edi{iei procedurii operafionale :

Elemente privind
responsabilii /
operafiunea

Numele qi

prenumele
Functia Data Semnitura

1 2
a
J 4 5

1.1 Elaborat Conf. univ. dr.

AndreeaZAMFIR

Director DMCI 14.r2.2016
J

1.2, Verifi eat Prof. univ.dr. Bogdan

NEGREA

Prorector Cercetare

$tiinfi frcd, Dezvoltare qi

Inovare

15. 12.2016

1.3. Avizat D.J.C,A. Consilier juridic

Elena GAMAN
Director DJCA /6'{d(-'J#1#

| .4. Aprobat Prof. univ. dr.

Nicolae ISTIJDOR

Rector
#s{.Wdf
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2. Situafia edifiilor gi a reviziilor in cadrul edifiilor procedurii operafionale / de sistem

Edifia sau, dupi
cilz, revrzia in
cadrul edifiei

Componenta revrzuitl Modalitatea reviziei

Data de la care se

aplica prevederile
edifiei sau reviziei

editiei

I 2 J 4

2,L Edilia I 20t3

2.2. Revizia 1 Denumirea PO Modificarea denumirii

PO pentru a refle cta

extinderea scopului

PO de la activitatea de

avizarc a rezultatelor

cercetdrii la intregul
proces de derulare a

proiectelor de

cercetare (evidentd,

monitonzare, avizare

gi recunoagtere

institulional6)

Data aprobdrii de cdtre

Rectorul ASE

Formatul PO Refacere PO conforrn
PS-O7.ASE

Secfiunea 1. Lista
responsabililor cu

elabo rar ea, verifi car ea

qi aprobarea ediliei sau,

dupd caz, a revi ziei

Introducere Ei

completare

Secliunea 2. Situatia

ediliilor qi a revi ziilor in
cadrul ediliilor
procedurii operafionale

Introducere qi

completare

Secliunea 3. Lista

cuprinzind persoanele

Ia carc se difuzeazd

edilia sau, dupa caz,

revizia

Introducere ;i
completare

Secliunea 4. Scopul

procedurii operalionale

Extinderea scopului

PO pentru a acoperi

integr al activitalile de

eviden!6,

monitorizare, avizare

gi recunoagtere
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institulionald a

proiectelor de

cercetffie, pe fie eare

etap1,lan de derulare a

acestora

Secliunea 5. Domeniul

de aplicare a procedurii

operalionale

Extinderea

domeniului de

aplicare a PO pentru a

acoperi inte gral

activitdfile de

eviden!d,

monitorizare, avizare

gi recunoagtere

institulionald a

proiectelor de

cercet are, pe fie care

etapilan de derulare a

acestora

Secliunea 6. Documente

de referin[d
(reglementdri)

aplicabile activitalii
procedurate

Actualizare Si

completare legisl alre

aplicabild

Secliunea 7 . Defrnilii gi

abrevieri ale termenilor

fiiIizafi in procedura

operalional6

Completare definilii Ei

abrevieri relevante

pentru scopul Ei

domeniul de aplicare

a PO, ed. 1., rev. 1.

Secliunea 8. Descrierea

procedurii operalionale

Actualizare qi

completare pentru a

asigura descrierea

modului de lucru
pentru realizarea

tuturor activitalilor
din domeniul de

aplicare a PO, ed. I.,
rev. 1.

Secfiunea 9.

Responsabilitali gi

rdspunderi in derularea

activit14ii

Actualizare Ei

completare pentru a

asigura descrierea

responsabilitalilor

tuturor structurilor qi

persoanelor implic ate,

in conformitate cu
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3. Lista cuprinzflnd persoanele la care se dilvzeazil edifia sau, dupi caz, revizia din cadrul

edifiei procedurii de sistem

prevederile secliunii 8

a PO. ed. 1.. rev. 1

Secliunea 10. Anexe,

inregistrdri, arhivdri

Introducere noi Anexe

care descriu instrumente

specifice de lucru

reglementate confonn

prevederilor secliunilor

4,5,6,7,8,9 ale PO

ed. 1.. rev. 1.

Secliunea 1 1. Cuprins Actualizare

2.3. Revizia 2

Revizia

Edilia a II-a

Revizia I

2.n.

Scopul
difuzirii

Exemplar
nr.

Compartiment Functia
Numele si

prenumele
Data primirii

I 2
.t
J 4 5 6

3.1. Aplic are 1 Direclia Managementul

Cercetdrii qi Inovdrii
Director

DMCI
Conf.univ.dr.
AndreeaZAMFIR

Data aprobdrii

de cdtre rectorul
ASEAdministrator

financiar

Ec. Victoria
ANTON

3.2 Informare I Managementul Calitdtii
qi Control Intern

Managerial

Sef Birou Ec. Florica PA$OL Publicat pe site

cmi.ase.ro

Cadre didactice qi

cercetdtori

Publicat pe site

cmi.ase.ro

3.3 Evidentd 1 Managementul CalitAtii

Ei Control Intern

Managerial

$ef Birou Ec. Florica PA$OL Public at pe site

cmi.ase.ro

3.4 Arhivare 1 Arhivd $ef birou Simona Mihdild
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4. Scopul procedurii operafionale

4.1. Stabilegte modul de realizare a activitillii" compartimentele qi persoanele implicate.

4.2.Dlasigurdri cu privire la existenfa documentafiei adecvate deruldrii activitdlii.

4.3. Asigurd continuitatea activitdlii, inclusiv in condilii de fluctualie apersonalului.

4.4. Sprijind auditul qi/sau alte organisme abilitate in acliuni de auditare gi/sau control, iar pe

manager, in luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operafionale

Prevederile prezentei proceduri se aplicd tuturor structurilor organizatoice de educafie qi

cercetare, Directiei Economice, Directiei Management Educational, Direc{iei Resurse Umane.

6. Documente de referin{i (reglementiri) aplicabile activitifii procedurate

6.1. Reglementlri internafionale

6.2. Legisla{ie primari

- Legea nr. 500/2002 privind finanJele publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 91212004 pentru modificarea qi completarea

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarca controlului financiar preventiv,

aprobate prin Ordinul Ministrului finanlelor publice nr. 52212003, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
- Ordinul Ministrului finanlelor publice nr. 1.79212002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea gi plata cheltuielilor entitatilor

publice, precum gi organizarea, evidenla qi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

- Legea Educaliei nalionale nr.ll20l1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 8712006 pentru aprobarea Ordonanlei de urgenld nr. 75112.07.2005 privind

asigurarea cattdfi educaliei cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Legeanr.28612009 Codul Penal cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

- H.G. nr. 39512016 pentru probarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.

9812016 privind achizifiile publice;

- Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea

demnitdfilor publice, a func]iilor publice qi in mediul de afaceri, prevenirea qi sancfionarea

corupliei;
- Legea nr. 6611993 privind contractul de management, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare.

6.3. Legislafie secundari

- OSGG nr 20012016 privind modificarea OSGG nr. 40012015 pentru aprobarea Codului

controlului intern/managerial, cuprinzdnd standardele de control intem/managerial la

entitdtile publice gi pentru dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial al entitdtilor

publice;
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- OSGG 20112016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea

metodologicd gi supravegherea stadiului implementdrii gi dezvoltdrii sistemului de control

intern managerial la entitAlile publice.

- Regulament privind organizarea" desftgurarea qi finanlarea cercetdrii qtiinlifice, aprobat in
gedinfa Senatului ASE din 17.05.2000 qi revizuit in gedintele Senatului Academiei de Studii

Economice din Bucureqti din 17 iunie 2004, 1 februarie 2006, 14 iunie 2006 qi 14 aprilie

2010.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementlri interne ale entiti{ii publice

- Carta A.S.E.;
- Regulament A.S.E. de orgarizare intern6;

- Regulamentul de organizare gi functionare;

7. Definifii qi abrevieri ale termenilor utilizafi in procedura operafionali/de sistem

7.1. Definitii ale termenilor

Nr.
crt.

Termenul Definifia qi/sau, daca este cazuL actul care defineste termenul

1 Proiect de cercetare Document care include tema de cercetare, obiectivele, metodologia cercetdrii,

etapele, fazele qi activitdlile necesare pentru solutionarea temei, termenele

parfiale qi finale, resursele (umane, materiale, financiare etc.) necesare pentru

realizareafiecdrei etape de cercetare gtiin{ifici, rezultatele aqteptate gi maniera

de diseminare a acestora.

2. Tem[ de cercetare Subiect al unei cercetdri qtiintifice, care reflectd obiectivul fundamental gi

continutul acesteia, in manierd sir:1ietizatd.

a
J. Etapi de cercetare Parte aunui proiect de cercetare care vizeazdrealizarea unuia sau mai multot

obiective gi activitdti ale proiectului, la termenele stabilite.

4. Echipi de cercetare
(echipf, de proiect)

StructurA de organizare a muncii de

cercetdtori, cadre didactice, personal

departamente/institulii $i functioneazd

pentru r ealizarea obiectivelor acestuia.

cercetare Qare reune$te tempotar

auxiliar din unul sau mai multe

pe durata proiectului de cercetare

5. Director (manager)

de proiect de

cercetare

Persoand din cadrul echipei de proiect care este incadratd pe

managerial gi cdreia ii sunt subordona{i nemijlocit membrii echipei

realizdrii proiectului. Managerul de proiect are rolul de a previziona,

coordona, antrena qi controla activitatea intregii echipe de proiect.

un post

pe durata

organiza,

6. Inregistrare a
proiectului in baza
de date DMCI

Proces de introducere a datelor proiectului

valoare etc.) in baza de date DMCI de cdtre

rcalizarii unei evidenle clare.

(titlu, director, echipa, etape,

personalul DMCI in vederea

7. Raport de cercetare
(intermediar/de
etapi, final)

Rezultat intermediar/final al unei etape a proiectului sau a unui studiu

gtiintific, in care se includ principalele constatdri qi solu{ii teoretice qi/sau

practice referitoare la tema de cercetare abordatd.

8. Avrzare a cercetirii Proces prin care raportul de cercetare (intermediarlfinal) este evaluat din puncl

de vedere gtiinlific de cdtre o comisie de avizarc internS.



Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

I DMCI Directia Managementul Cercetdrii gi Inovdrii

2. DAI Documentafie de avrzare institulion aldl internd

3. PV Proces verbal de avizare institulion alilinternd

4. ASE Academra de Studii Economice din Bucureqti

5. BCA Biroul Consiliului de Administrafie

6. SIPFN Serviciul Implementare Proiecte cu Finanl are Nerambursabil[
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7 .2, Abrevieri ale termenilor

8. Descrierea procedurii operafionale

8.1. Generafitnfi

Procedura are ca obiect procesul de derulare a proiectelor de cercetare qtiinlificd din cadrul ASE

(evident[, monitorizar e, avizare qi recunoaqtere institutionald).

Un prim pas in procesul de derulare a proiectului de cercetare este inregistrarea in baza de

date a DMCI, care are ca scop luarea in evidenJd a proiectului la nivel institutional. Se

inregistreazl, atat propunerile de proiecte inaintea depunerii lor, cdt gi proiectele cdqtigate. Dupi
c6qtigarea unui proiect de cercetare finantat sau nefinantat, directorul de proiect solicitd DMCI
inregistrarea acestuia in baza de date gi transmite in format frzic cu semndturi qi in format

electronic editabil descrierea proiectului, echipa qi bugetul.

Pasul doi in procesul de derulare a proiectului de cercetare este monitorizarea proiectului de

cdtre DMCI qi transmiterea cdtre DMCI a modificdrilor survenite pe parcursul deruldrii acestuia.

Pasul trei in procesul de derulare a proiectului de cercetare este avizarea institu{ionald a

rezultatelor cercetirii, care se realizeazd de cdtre o comisie de avizare intern6.

Finanlatorul/beneficiarul cercetdrii poate impune o anumitd structurd a comisiei. in absenla unor

solicitdri din partea finantatorului sau beneficiarului, comisia de avizare internd este constituitd

dintr-un preqedinte, doi membri gi un secretar. FinanJatorul/beneficiarul cercetdrii poate solicita

sd aprobe, in prealabil, comisia de avizarc intem6.

Fiecare persoand din comisia de avizare internd va depune inziua avizdrii,la sediul DMCI, o

declaralie pe proprie rdspundere privind lipsa incompatibilitdfilor cu directorul proiectului 9i cu

membrii echipei de implementare.

in cadrul ASE avizarea institulionald arezultatelor cercetdrii se realizeazd pentru fiecare etapdlan

din planul de realizare a proiectelor finantate gi o datd pe an pentru proiectele nefinantate, in

ultimul trimestru, in cadrul unui seminar qtiintific al DMCI. Dacd num6ru1 proiectelor finantate

pentru care se realizeazd avizarca institutionald este prea mare pentru a se putea realiza avizare

separatd, atunci avizarca se desfbgoard in cadrul seminarului qtiintific al DMCI. Orgatizarea

seminarului Si a avizdrii sunt asigurate de cdtre DMCI.
Avizarca institutionald. a rezultatelor cercetdrii se realizeazd pe baza documentaliei de avizare

institulionald. Directorul de proiect este responsabil de elaborarea qi prezentarea documentatiei
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in fata comisiei. Cel putin un membru al echipei de cercetare trebuie sd participe la avizarca

institulional6.

La cerere, DMCI poate oferi echipelor de proiect consultanld pentru elaborarea documentaliei.de

avizarc institulionald a proiectelor de cercetare.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista qi provenienfa documentelor utilizate

Document Provenienfi

Contract de finanlare Director proiect cercetare

Propunere de proiect aprob atil Director proiect cercetare

Raport de cercetare Director proiect cercetare

Sinteza raportului de cercetare Director proiect cercetare

Figa de evidenld a cheltuielilor $i documentele justificative Director proiect cerc etarel

Responsabil financiarl

Contabil proiect

Devtzpostcalcul ASE Director proiect cerc etarel

Responsabil financiarl

Contabil proiect

Notd de fundamentare manoperA ASE Director proiect cerc etarel

Responsabil financiarl
Contabil proiect

Figa depunere documente Director proiect cercetare

Raport de audit Auditor pro Lectl auditor intern

Proces verbal de avizare internd Comisie de avuzare internd

Comisie de avLzare internd DMCI

Declaralie pe proprie rdspundere a persoanelor din comisia

de avizare intern[ privind lipsa incompatibiHtalilor
Comisie de avizare internd

8.2.2. Confinutul gi rolul documentelor utilizate

Documentele sus-menlionate Ia punctul 8.2.L au conlinutul gi formatul stabilite de

f,rnantator/beneficiar gi/sau stabilite prin procedurile interne aprobate la nivelul ASE qi/sau

prevdzute in legislalia specificd aplicabild.
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8.2.3. Circuitul documentelor

Directori proiecte cercetare

BCA

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Pentru desftgurarea activitdlii de evidentd, monitorizare qi avizare a proiectelor de cercetare sunt

necesare urmdtoarele resurse materiale: spalii de lucru, mobilier, PC-uri, imprimante, internet,

telefon, fax, copiatoare, scanere, rechizite.

8.3.2. Resurse umane

o Prorector cercetare gtiinlificd, dezvoltare qi inovare;

o Director DMCI;
o Directori proiecte de cercetare;

o Responsabil DMCI cu evidenJa qi monitorizareaproiectelor de cercetare;

o Personal din cadrul Directiei Economice;

o Membri ai comisiei de avizare intern6:

8.3.3. Resurse financiare

o Buget DMCI.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea opera{iunilor si ac}iunilor activitd}ii

Planificarea operaliunilor gi actiunilor necesare deruldrii proiectelor de cercetare se realizeazd 9i se

actualizeazd permanent, in functie de numdrul, tipul qi necesitdlile proiectelor de cercetare aflate in

derulare.

Prorector cercet are gtiinli ftcd,
dezvoltare gi inovare
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8.4.2. Derularea operaliunilor qi acliunilor activitdlii

8.4.2.1 inregistrarea proiectului de cercetare tn baza de date a DMCI presapune parcurgerea

urmdtorilor pasi:

8.4.2.I.L Solicitantul depune la DMCI propunerea de proiect pentru a fi inregistratd (DMCI

emite un numdr de inregistrare) gi pentru oblinerea semndturilor de la reprezentan\ii legali ai

instituliei in vederea participdrii la competitia de proiecte.

8.4.2.1.2.Dvpd cdqtigarea proiectului de cercetare, contractul gi anexele la contract vor fi depuse

la DMCI (in format fizic qi electronic) pentru a primi numdr de inregistrare qi pentru obtinerea

semndturilor (semndturile specificate in contract: DMCI, Directia Juridicd, Directia EconomicS,

vizd CFP, Director General Administrativ, Rector qi/ sau alte semndturi).

8.4.2.1.3. Dupd obfinerea semndturilor pe contractul de cercetare de cdtre personalul DMCI, un

exemplar (sau copie) rdmdne la DMCI, iar celelate exemplare se vor transmite directorului

(coordonatorului din partea ASE) de proiect.

8.4.2.1.4. Contractul de cercetare depus la DMCI va h inregistrat in baza de date a DMCI.

func{ie de planul de rcalizare al proiectului se va planifica de cdtre DMCI in colaborare

directorul de proiect avizarca internd a proiectului de cercetare (data, ora, comisia de avizare).

8.4.2.2. Stabilireaformei de realizare a avizdrii institulionale

Directorul DMCI analizeazd planul cercetdrii gi stabilegte proiectele gi etapele pentru care se

organizeazd seminar qtiintific al DMCI pentru prezentarca Si avizarea rezultatelor cercetdrii.

Pentru proiectele care nu sunt avizate in cadrul seminarului gtiintific, avizarca se realizeazd separat

pe fiecare proiect.

Seminarul gtiintific al DMCI este un eveniment public, la care poate participa oricine este

interesat. Responsabilul DMCI cu evidenla gi monitorizareaproiectelor de cercetare rcdacteazdun

anunt privind tematica seminarului qtiinlific (titlurile proiectelor de cercetare care utrneazd sd fie

avizate), data, ora qi locul desfbgurdrii. AnunJul se afiqeazd pe site-ul DMCI qi se transmite cdtre

directorii proiectelor de cercetare pentru care avizarea se realizeazdin cadrul seminarului DMCI.

8.4.2.3. Stabilirea componenlei comisiei de avizare internd, a datei, orei Si locului avizdrii

institulionale

Directorul DMCI stabileqte componenta comisiei de avizare internd (pe care o supune aprobdrii

prorectorului responsabil cu cercetarea gtiinfiftcd", dezvoltarea gi inovarea), precum 9i data, ora qi

locul de desftqurare a avizdrii institulionale. Responsabilul DMCI cu evidenJa 9i monitotizarea

proiectelor de cercetare anun{6 persoanele care fac parte din comisia de avizare internd cu privire

la data, ora qi locul desfbgurdrii avizdrii institulionale. Membrii comisiei vor depune in ziua

avizdrii,la sediul DMCI, o declaralie pe proprie r6spundere privind lipsa incompatibilitdlilor cu

directorul proiectului qi membrii echipei de implementare.

8.4.2.4. Elaborarea documentaliei de avizure institulionatd (DAD

Documentatia de avizare institulionald include :

. raportul de cercetare (minimum 2 exemplare, in format fizic gi electronic) in care sunt

prezentate activitAfle de cercetare, principalele constatdri gi solutii teoretice gi/sau practice

referitoare la tema de cercetare abordatd:

in
cu
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o

o

a

o

sinteza raportului de cercetale (2 exemplare, in format fizic 9i electronic);

fiqa de evidentd a cheltuielilor pi documentele justificative;

devizul postcalcul ASE gi nota de fundamentare manoperd ASE;

figa de depunere documente.

Directorii proiectelor finanfate pot solicita DMCI asistentd in elaborarea DAI mai ales in domeniul

financiar. Responsabilitatea elabordrii DAI revine directorului de proiect.

8.4.2.5. Prezentarea gi suslinerea raportului de cercetare tnfala comisiei de avizare internd

La data, ora gi locul stabilite, rcprezentanlii echipei de cercetare vor prezenta membrilor comisiei

de avizarc internd rezultatele cercetdrilor efectuate.

8,4,2.6. Redactarea procesului verbal de avizare internd (PV)

PV se intocmeqte numai pentru proiectele de cercetare inregistrate la DMCI, pentru care a fost

depusd DAI qi pentru care au fost prezentate in fata comisieirezultatele obtinute.

PV se redacteazd de cdtre membrii comisiei de avizare internd, eventual cu asistenJa

responsabilului DMCI cu evidenta gi monitorizareaproiectelor de cercetare.

Comisia de avizare internd are dreptul de a decide avizarea favorabild sau nefavotabilL a

rezultatelor cercetdrii gi propune decontarea integralS, parfiald sau nedecontatea cheltuielilor

efectuate pentru obtinerea rezultatelor respective.

8.4.2.7. Depanerea PV Si a DAI Ia beneliciar/Jinanlator -

Directorii proiectelor avizate favorabil vor depune DAI la beneficiar sau finanlator direct sau prin

intermediul DMCI (cdnd este cazul). DMCI va stoca sinteza in format electronic qi 2 exemplare

din raportul de cercetare in format fizic, precum qi in format electronic.

in cazul proiectelor care nu au fost avizate favorabil,'directorul DMCI sau directorii proiectelor

respective anun{d finan}atorul cu privire la aceastd situatie qi solicitd demararea procesului de

incheiere a unui act adilional pentru decalarea termenului de predare a rezultatelor, pentru

refacerea lucrdrilor de cercetare .in cazul in care hnan{atorul acceptS, se reia procedura de avizare.

8.4.2.8. inregistrarea rapoartelor de cercetare ta bibtioteca DMCI Si ta Biblioteca ASE

Rapoartele de cercetare (in doud exemplare) vor fi copertate la tipografia ASE. Un exemplat va fr

inaintat la Biblioteca ASE, iar celdlalt va fi inregistrat la biblioteca DMCI.

8.4.2.9. Finanlarea/decontarea deplasdrilor din bugetul proiectului de cercetare

Pentru finantarea unei deplasdri din bugetul unui proiect de cercetare solicitantul depune la DMCI

un referat avizat de cdtre directorul de proiect qi cu vizd de buget de la Serviciul Cootabilitate.

Referatul se depune in vederea avizdni de cdtre directorul DMCI.

Dupd realizarcadeplasdrii, raportul de rJeplasare sevizeazd de cdtre directorul DMCI.

Conform planului de realizarc a proiectului, documentele pentru decontare (figd evidentd cheltuieli

gi documentele justificative, deviz ASE, notd de fundamentare manoperd ASE, fiqd depunere

documente) vor fi depuse la DMCI pentru numir de inregistare pi oblinerea semndturilor.
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8.4.2.10. Echivalarea unor activitdli din proiecte cu ftnanlare europeand derulate in ASE ca

activitdli de cercetare

Pentru echivalarea unor activitdti din proiecte cu frnanlare europeand ca activitdti de cercetare

gtiintificd directorul de proiect depune la DMCI un referat la care anexeazd lista activitdJilor

proiectului, descrierea acestora (cu accent pe descrierea activit[1ilor de cercetare), graficul de

execulie a proiectului, precum gi lista persoanelor implicate in activitdti de cercetare, cuprecizatea

numdrului de ore pontate de fiecare persoand.

DMCI transmite referatul spre avizare cdtre SIPFN. Dupd avizarea de cdtre SIPFN, referatul este

avizat de cdtre directorul DMCI qi de cdtre prorectorul responsabil cu cercetarea gtiintificd,

dezvoltarea qi inovarea ) care il inainteazd spre aprobare BCA. Dupd aprobarea echivaldrii de cdtre

BCA, DMCI organizeazd predarea lucrdrilor in extenso gi avizarea gtiinlificd a acestora.

Proiectul este recunoscut institutional ca proiect de cercetare numai dupd incheierea procesului de

avizare, care se deruleazd conform prezentei proceduri (punctele 8.4.2.I-8.4.2.8.).

8.4.2.11. Echivalarea cercetdriitn alte institulii de proftl

Echivalarea cercetdrii desfbqurate de cdtre personalul ASE in alte institulii de profil din tard 9i

strdindtate se realizeazd dacd prin aceastd activitate se aduc contributii la cregterea prestigiului 9i

vizibilitdtii ptiintifice a ASE.

Pot fi recunoscute/echivalate activitdlile de cercetare qtiintificd desfdgurate in proiecte nafionale

sau internationale la:

. universitati qi institute de prestigiu din strdindtate;

o universitili de prestigiu dintaft;
o institutele Academiei RomAne;

o institutele nationale de cercetare dezvoltare;

o societdti comerciale (doar activitdlile de cercetare care se frnalizeazd cu brevet de inventie

sau sunt de interes public).

Pentru recunoagterea activitdtilor de cercetare desfrgurate de personalul ASE in alte institutii de

profil este necesard parcurgerea urmdtoarelor etape:

. cadrul didactic din ASE depune la DMCI o adeverintd emisd de institulia in cadrul cdreia a

desfbgurat activitdli de cercetare qtiintificd (semnatd de reprezentantul legal al instituliei

respective), in care se mentioneazd proiectele de cercetare la care a patticipat Pentru

fiecare proiect se specificd numdrul contractului, titlul proiectului, functia in proiect

(director sau membru), valoarea proiectului 9i perioada de derulare);

o adeverinta este avizatd, de directorul DMCI;

. personalul DMCI inregistreazd, in baza de date proiectele de cercetare pe care cadrul

didactic respectiv le-a realizat in cadrul altor institulii.
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8.4.2.12. Recunoasterea proiectelor de cercetare gtiinlifr.cd la evaluarea periodicd a personalului

didactic Si la evaluarea pentru concursul didactic

Recunoaqterea institutionald a proiectelor de cercetare se rcalizeazd pe ani de derulare qi pe baza

documentelor j ustifi cative.

Pentru recunoagterea proiectului de cercetare la evaluarea periodicd a personalului didactic/de

cercetare gi la evaluarea pentru concursul didactic este necesard indeplinirea cumulativd a

urmdtoarelor conditii :

o proiectul de cercetare este inregistrat inbaza de date a DMCI;
. persoana care soliciti recunoagterea proiectului este director de proiect sau membru al

echipei de cercetare;

. persoana care solicitd recunoagterea proiectului a fost pontatd in medie cu cel pulin 20 de

ore in cadrul proiectului sau a beneficiat de echivalentul in lei a minimum 20 de ore

corespunzdtoare funcliei sale in cadrul proiectului (de exemplu, a beneficiat de decontarea

unei deplasdri la o conferinJd internationald, sau de decontalea unui stagiu de documerrtate,

sau de plata unei taxe de participare la conferinJd/curs/seminat, sau de achizitionarea unor

cdrfi, reviste, rechizite etc.) sau a contribuit la buna derulare a proiectului 9i la oblinerea

rezultatelor acestuia (ca autor al articolelor, cdrfilor, working papers etc. teztiltate din

proiect, or ganizator al workshop-urilor proiectului etc.).

o proiectul este avizat institutional de cdtre comisia de avizare internd.

8.4.3. Valorifi car ea rczultatelor activitdtrii

Valorificarea rczultatelor activitdlii de evidentd, monitorizare qi avizarc a proiectelor de cercetare

se varcaliza prin:

o asigurarea calitdlii documentelor aferente deruldrii proiectelor de cercetare;

. asigurarea accesului facil la documente pentru personalul implicat;

. reorganizareabazei de date a DMCI;
o protejarea intereselor ASE qi stimularea activitS{ii de cercetare qtiinJificS;

o utilizarea informatiilor gi experientei pentru perfectionarea activitdlii.

9. Responsabilitnfi ;i rispunderi in derularea activitntrii

Nr.
crt.

Compartimentul
(postul) |
ac{iunea

(operafiunea)

I
Responsabil

DMCI cu

eviden{a qi

monitorizarea
proiectelor de

cercetare

il
Director
DMCI

ilI
Prorector

responsabil
cu

cercetarea

;tiinfifici,
dezvoltarea
qi inovarea

IV

Director
proiect

v
Comisie

de

avizare
interni

VI

Directia
Economici

WI

0 I 2 3 4 ) 6 7

l. Inregistrare

proiecte de
inregistrare Verifi care Furniz ate Furniz are
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cercetare inbaza
de date DMCI

informalii informalii

2. Monitorizare
proiecte de

cercetare gi

actualizare a

bazei de date

DMCI

Monitorizare
gi actu alizare

Verifi care
Furnizare
informalii

Furnizare

informalii

a
J. Planificare

avrzare proiecte

in cadrul

seminarului

qtiinlific al DMCI

Elaborare
Verifi care

Aprobare

4. Derul are seminar

qtiinfific al DMCI

Furnizare

informalii gi

evidenld

Implementare Participare Participare

5. Stabilire a
comisiei de

avizare internd
Elaborare Aprob are

6. Convo care a

membrilor

comisiei de

avizarc internd

Furnizare

informai;ii
Verificare

Primire
informalii

7. Derul are a

avtzdrii

Furnizate
informaJii gi

consiliere

Furnizare

informalii
Aprob are

8.

Elaborare DAI
Furni zate

informalii gi

consiliere

Elaborare Aprob are
Furniz are

informalii

9.
Redactare PV de

avizare

Furni zare

informalii gi

consiliere

Furnizare
informalii

Elaborare

qi

aprob are

10. Inregistrare

rapoarte de

cercetare Ia

biblioteca DMCI
gi la Biblioteca
ASE

Elaborare Verificare
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10. Anexe, inregistrflri, arhiviri

Nr.
anexl

Denumirea
anexei

Elaborator AprobI
Numir de

exemplare
Difuzare

Arhivare Alte
elementeLoc Perioada

0 I 2 3 4 5 6 7 8

1

Anexa l. Decizie

de constituire a

comisiei de

avizare internd

DMCI Prorector

responsabil

cu

cercetatea

qtiinliftcd,
dezvoltarea

qi inovarea

1 Conforrn
Listei de

difuzarc,
punctul 3

aI

prezentei

proceduri

2.

Anex a 2. Proces

verbal de avrzate

internd

Comisia de

avLZare

internd

DMCI 1 Conforrn
Listei de

dtfuzare,

punctul 3

aI

prezentei

proceduri

a
J.

Anexa 3.

Declaralie
privind situaliile

de

incompatibilitate

Fiecare

perso and

din comisia

de avrzate

internd

I Conforrn

Listei de

difuzare,
punctul 3

aI

prezentei

proceduri
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