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1. SCOPUL 

Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de recunoaştere şi 

gestionare a eşecului în cercetare în U.S.A.M.V. Iaşi. 

 

2. DOMENII DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi următoarelor 

categorii: 

- directorilor de proiecte; 

- comisiilor de evaluare şi avizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 

- Consiliului de Cercetare Ştiinţifică al al U.S.A.M.V. Iaşi; 

- personalului din cadrul DCITT; 

- personalului administrativ din cadrul USAMV Iaşi. 

 

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

3.1.Definiţii: 

3.1.1. Procedură = mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces; 

3.1.2. Proces = ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente 

de intrare în elemente de ieşire. 

3.2.Abrevieri 

3.2.1. CDI = cercetare-dezvoltare-inovare; 

3.2.2. U.S.A.M.V. Iaşi = Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi; 

3.2.3. D.C.I.T.T. = Departamentul de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic 

3.2.4. eşec în cercetare = neîndeplinirea obiectivelor de cercetare prevăzute în contractul de 

finanţare al proiectelor CDI, din motive ce decurg din natura riscantă a activităţilor de 

cercetare, care induc incertitudine în obţinerea rezultatelor. 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Legislaţie primară: 

- O.G. nr. 57/2002 – actualizată, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

- H.G. nr. 583/22.07.2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi 

inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III); 

- Legea privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare 

nr. 206/2004. 

 

5. DESCRIEREA PROCESULUI 

5.1.Generalităţi 

USAMV Iaşi face parte din Sistemul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, fiind acreditată 

ca instituţie de cercetare-dezvoltare, conform OM 5262/05.09.2011. 

Finanţarea contractelor de cercetare ştiinţifică se desfăşoară prin programe naţionale (din 

cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 - PNCDI 

III), prin programe susţinute de Uniunea Europeană (POC, POCU), prin programe de cooperare 
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internaţională  (Horizont 2020, Erasmus + - axa cercetare, AUF), cât şi prin contracte de prestări 

servicii de cercetare ştiinţifică unor instituţii de drept privat din ţară şi străinătate. 

Conform  prevederilor art. 87 din OG57/2002 cu modificările şi completările ulterioare,  

art. 13 din HG 583/2015 şi art. 1, pct. 7 din Anexa la HG 583/2015, statul acceptă existenţa 

eşecului  în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptului că 

bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, şi preia acest risc, prin finanţări din 

fonduri publice ale acestor activităţi, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea 

acestor activităţi, conform legislaţiei în vigoare. Astfel se recunoaşte faptul că activităţile de 

cercetare-dezvoltare şi inovare implică, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de 

nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfăşurării lor. Aceste nerealizări se 

constată în cursul procesului de evaluare şi monitorizare a proiectelor şi nu presupun 

obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite.  

 

5.2. Descriere procedură 

5.1. Procedura stabileşte regulile de recunoaştere şi gestionare a eşecului în cercetare. 

5.2. Constituie eşec în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare situaţiile pentru care nu au 

fost îndeplinite obiectivele tehnico-ştiinţifice stabilite la iniţierea acestei activităţi, din motive 

obiective. 

5.3. Eşecul în cercetare corespunde situaţiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a 

activităţilor prevăzute în cadrul unui proiect de cercetare, cu obţinerea livrabilelor asumate 

conform contractului de finanţare, rezultatele obţinute nu concordă cu cele estimate (ipotezele de 

lucru nu sunt confirmate, funcţionalitatea nu este validată etc.). 

5.4. Eşecul în cercetare este identificat şi analizat de către Comisiile de evaluare şi avizare a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice existente în cadrul U.S.A.M.V. Iaşi. 

5.5. În timpul evaluării şi monitorizării comisiile vor determina dacă: 

5.5.1 echipa de cercetare a proiectului a respectat contractual de finanţare, desfăşurând 

cu bună-credinţă activităţile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele estimate, acest 

caz întrând sub incidenţa riscului cercetării; 

5.5.2 echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activităţile prevăzute în 

contractual de finanţare sau le-a realizat fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra 

motivelor care au condus la această situaţie. În aceste condiţii, nerealizările nu pot fi puse 

în seama Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor 

utilizate necorespunzător. 

5.6. Procesul de identificare şi certificare a situaţiilor ce se încadrează sub incidenţa riscului de 

eşec al cercetării implică examinarea următoarelor aspecte: 

5.6.1. modul de derulare a activităţilor în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea 

de finanţare, anexă la contractual de finanţare (respectarea conţinutului acesteia şi a 

calendarului asumat); 

5.6.2. modul de obţinere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea 

livrabilelor asociate obiectivelor/activităţilor, chiar dacă acestea diferă de cele estimate în 

cererea de finanţare; 

5.6.3. modul în care a avut loc comunicarea cu Autoritate Contractantă în ceea ce 
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priveşte neconcordanţele apărute între rezultatele obţinute pe parcursul derulării 

proiectului şi cele prevăzute initial în cererea de finanţare; 

5.6.4. existenţa unor motive obiective care au condus la imposibilitatea desfăşurării unor 

activităţi (dizolvarea unora dintre entităţile care sunt părţi în contractul de finanţare, 

blocaje financiare neimputabile Contractorului), dacă acestea au fost semnalate 

Autorităţii Contractante; 

5.6.5. au fost respectate criteriile în funcție de care statul acceptă eșecul în cercetare, 

pentru care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, precizate 

în pachetele de informații specifice fiecărui tip de proiect. 

5.7. În baza acestor elemente Comisiile de evaluare şi avizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 

elaborează un raport, care este supus spre aprobare Consiliului de Cercetare Ştiinţifică al al 

U.S.A.M.V. Iaşi. 

5.8. Raportul Comisiei de evaluare şi avizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice, aprobat de către 

Consiliul de Cercetare Ştiinţifică,  se depune la Registratura universităţii pentru a fi 

înregistrat, de unde se trimite la Secretariatul Rectorat pentru aprobarea Rectorului; 

5.9. După ce a fost aprobat de către Rector, raportul Comisiei de evaluare şi avizare a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice se trimite la Registratura universităţii; 

5.10. Registratura universităţii va transmite raportul Comisiei de evaluare şi avizare a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice Autorităţii Contractante în original şi în copie directorului 

de proiect, serviciului Financiar şi D.C.I.T.T.  

5.11. Finanţarea unui proiect se întrerupe şi cota de finanţare alocată de la bugetul programului 

se restituie Autorităţii Contractante în cazul în care Comisiile de evaluare şi avizare a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice constată că etapele/activităţile şi obiectivele prevăzute în 

planul de realizare pentru care s-a primit finanţare nu au fost realizate din vina 

Contractorului 

 

6. RESPONSABILITĂŢI 

6.6. Directorul de proiect 

- este responsabil de desfăşurarea activităţilor proiectului, aşa cum sunt acestea prevăzute 

în cererea de finanţare şi contractul de finanţare; 

- notifică Autoritatea Contractantă situaţiile ce se încadrează încadrează sub incidenţa 

riscului de apariţie a eşecului cercetării 

6.7. Responsabilul de proces – director D.C.I.T.T. 

- elaborează, modifică, retrage procedura; 

- monitorizează aplicarea procedurii. 

6.8.  Consiliul de administraţie 

- aprobă procedura; 

- impune aplicarea procedurii; 

- alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii. 

6.9. Comisiile de evaluare şi avizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 

- analizează şi certifică situaţiile ce se încadrează sub incidenţa eşecului în 

cercetare. 



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE 

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ „ION IONESCU 

DE LA BRAD” DIN IAŞI 

PROCEDURA 

RECUNOAŞTEREA ŞI 

GESTIONAREA EŞECULUI ÎN 

CERCETARE 

COD:UAIASI.PGM.01 

Ediţia: 1 

Revizia: 0 

20.10.2018 

 

5/5 

 

6.10. Consiliul de Cercetare Ştiinţifică 

- analizează şi aprobă sau respinge raportul Comisiei de evaluare şi avizare a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice. 

6.11. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 

6.12. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 

- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 

- auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 

îmbunătăţire a calităţii. 

 

7. ÎNREGISTRĂRI 

7.6. Indicatorul aprobărilor şi reviziilor; 

7.7. Lista de difuzare; 

7.8. Registrul de intrări-ieşiri; 

7.9. Condica curierului. 

 

8. LISTA DE DIFUZARE 

- Rectorat; 

- Secretariat Prorectorat cercetare, inovare, transfer tehnologic şi relaţii 

internaţionale; 

- Secretariat DCITT; 

- serviciul Financiar; 

- Comisiile de evaluare şi avizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 

- Consiliul de cercetare ştiinţifică; 

- Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. 

 


