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REGULAMENT 
privind modalitatile de calcul si de utilizare pentru cheltuielile indirecte  

(regie) ce se vor aplica la contractele de cercetare  
 
 
 Pentru calculul cotei de cheltuieli indirecte (regie) pe care Universitatea din Craiova il va 
aplica tuturor proiectelor de cercetare inregistrate la Departamentul de Cercetare Stiintifica se vor 
avea in vedere urmatoarele: 
  
 Art.1.  Sumele retinute de Universitate sub forma de regie pentru proiectele de cercetare 
trebuie sa acopere cheltuielile generale pe care institutia le realizeaza pentru a asigura functionarea 
infrastructurilor puse la dispozitia cadrelor didactice si studentilor implicati in activitatea de 
cercetare stiintifica. In acelasi timp, trebuie sa se asigure dezvoltarea de perspectiva a bazei 
materiale puse la dispozitie pentru cercetare si pentru procesul educativ. 
 Art.2.  Avand in vedere necesitatile mentionate mai sus, cota de regie aplicata de 
Universitatea din Craiova pentru fiecare dintre proiectele de cercetare va fi de minim 15% din 
valoarea cheltuielilor directe prevazute in devizul proiectului respectiv.  

Art.3 Fac exceptie de la prevederile Art.2 programele de cercetare din P.N.C.D.I.  
(finantate din fondurile M.Ed.C.T.), precum si programele de cercetare internationale de tip PC 6, 
PC 7, pentru care se va aplica o cota de regie in conformitate cu aceea prevazuta de finantator.  
 Art.4. Pentru contractele de cercetare care nu se incadreaza in prevederile Art.3 si pentru 
care se solicita o cota a cheltuielilor indirecte mai mica decat cota prevazuta la Art.2. (minim 15% 
din cheltuielile directe), cota respectiva va trebui sa fie aprobata de Consiliul Senatului Universitatii 
din Craiova, pe baza unui referat prezentat de catre directorul de proiect.  
 Art.5.  Directorul unui proiect de cercetare poate solicita ca, in limita a 30% din suma 
retinuta sub forma de regie in conformitate cu prevederile Art.2. (minim 15% din cheltuielile 
directe ale contractului), Universitatea sa contribuie la acoperirea unor cheltuieli diverse precum: 
cofinantarea altor proiecte, plata unor taxe de conferinte sau de afiliere la foruri interne si 
internationale, acordarea unor prime sau indemnizatii, acoperirea costurilor legate de  sustinerea 
tezelor de doctorat de tinerii implicati in cercetare etc.  

Solicitarea va fi adresata rectorului institutiei, iar existenta sumei respective va fi certificata 
de Serviciul Financiar-Contabilitate. 
 Art.6.  Proiectele de cercetare care se incadreaza la prevederile Art.3. si Art.4. pot 
beneficia de prevederile Art. 5 numai pe baza unei aprobarii speciale obtinute de la Colegiul 
Senatului. 
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