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Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice iniţiază Registrul Unic al Cercetării (RUC), care 

constă într-o arhivare a unor date minimale privind proiectele de cercetare românească.  

 

Această iniţiativă are patru scopuri: 1) determinarea direcţiilor principale ale cercetării 

româneşti în perspectivă diacronă; 2) raţionalizarea etapelor succesive ale strategiei cercetării; 

3) crearea unui instrument de evaluare a finanţării cercetării prin evitarea plagiatului şi a 

autoplagiatului; 4) crearea unei vizibilităţi publice a evoluţiei temelor de cercetare finanţate 

prin programele naţionale de finanţare a cercetării. 

 

Înscrierea în RUC este obligatorie pentru orice proiect finanţat de programele Consiliului 

Naţional al Cercetării. Ea are loc în două etape: completarea câmpurilor privind identificarea 

cercetării la contractarea oricărei finanţări şi completarea câmpurilor relevante pentru 

rezultatele cercetării la raportarea finală.  

 

Folosirea RUC de către evaluatorii solicitaţi de CNCS este obligatorie şi are ca rezultat 

declararea, în formularele de evaluare, a confruntării aplicaţiei evaluate cu RUC. 

 

Ea este posibilă şi recomandabilă pentru orice proiect de cercetare desfăşurat în România, 

indiferent de sursa lui de finantare, de vreme ce, prin înscrierea în RUC, orice cercetător îşi 

poate anunţa subiectul asumat, prin punerea la dispoziţia unui evaluator al altor proiecte a 

informaţiei asumării unei cercetări. Această înscriere rezervă evaluatorului oricărui proiect 

decizia asupra gradului de noutate al acestuia. 

 

Înscrierea în RUC este definitivă, în sensul în care spaţiul alocat înscrierii nu se suspendă 

odată cu încheierea finanţării cercetării, ci devine arhivă publică. 

 

Înscrierea în RUC presupune completarea: a) unor câmpuri obligatorii (date minimale de 

identificare ale directorului proiectului, ale institutiei, ale titlului şi programului de cercetare, 

ale finanţatorului, a domeniului şi a subdomeniului cercetării, un rezumat de 1000 de semne 

într-o limbă de circulaţie internaţională al programului de cercetare şi o listă de cinci cuvinte 

cheie), b) unor câmpuri obligatorii pentru proiecte finanţate CNCS şi deja încheiate, dar 

opţionale pentru alte finanţări (linkuri sau pdf-uri spre rezultate ale cercetării), c) unor 

câmpuri opţionale pentru toate proiectele de cercetare (linkuri sau pdf-uri cu orice materiale 

pe care cercetătorul le consideră utile pentru reprezentarea şi identificarea propriei cercetări, 

în limita unui spaţiu alocat). 

 

Înscriere în RUC  
 


