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R E G U L A M E N T 

de organizare şi funcţionare a Consiliului știinţific din cadrul 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

,,Regele Mihai I al României” din Timişoara 
 
 
 

Capitolul I.  
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. (1) Prezentul Regulament reglementează organizarea şi funcţionarea 

Consiliului știinţific din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVBT).  

(2) Prezentul Regulament se aprobă de Consiliul de administraţie al USAMVBT 
conform prevederilor art. 12 din Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 2. Consiliul știinţific din cadrul USAMVBT se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Carta universitară, art. 12 din Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 3. Consiliul știinţific are ca misiune elaborarea Strategiei de cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare a USAMVBT, pe care o supune spre avizare Consiliului 
de administraţie şi apoi spre aprobare Senatului universităţii. De asemenea, Consiliul 
știinţific asigură coordonarea, orientarea şi evaluarea activităţii de cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare din cadrul universităţii. 

 
Capitolul II.  

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 

Art. 4. Consiliul știinţific este format din prorectorul cu cercetarea – inovarea 
transfer tehnologic în calitate de preşedinte şi prodecanii cu activitatea de cercetare 
ştiinţifică din facultăţi. Preşedintele poate invita la lucrările Consiliului, personalități, cadre 
didactice și cercetători cu experiență în activitatea de cercetare din universitate, 
coordonatori de laborator sau conducători ai entităţilor de cercetare din universitate, 
precum şi alte persoane din subordine.   

 
Art. 5. Consiliul știinţific este condus de către prorectorul cu cercetarea – inovarea 

transfer tehnologic în calitate de Preşedinte. 
 
Art. 6. Pentru îndeplinirea rolului său, Consiliul știinţific are următoarele atribuţii: 
a.) Avizează / aprobă rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din USAMVBT, 

în funcție de sursa de finanțare; 
b) Avizează laboratoarele şi centrele de cercetare, alte entităţi de cercetare din 

cadrul USAMVBT precum şi coordonatorii acestora; 
c) Verifică şi avizează toate propunerile de proiecte de cercetare; 
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d) Elaborează Planul operaţional anual pentru implementarea Strategiei de 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare a universităţii, pe care îl supune aprobării 
Consiliului de administraţie, după care urmăreşte îndeplinirea acestuia; 

e) Urmăreşte modul de desfăşurare şi implementare a tuturor proiectelor derulate 
în universitate în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice, inovării, educaţiei, formării 
profesionale, sau infrastructurii universitare şi de cercetare; 

f) Monitorizează activitatea de cercetare – proiectare – microproducţie desfăşurată 
în cadrul universităţii, în institute, centre de cercetare, alte entităţi de cercetare din 
universitate, sau în unităţi distincte în care USAMVBT are calitatea de membru, asociat 
sau acţionar; 

g) Stabileşte şi supune spre avizare Consiliului de administraţie, respectiv spre 
aprobare Senatului universitar cota anuală din regia contractelor de cercetare ce revine 
universităţii; 

i) Transmite anual Rectorului, o situaţie privind activitatea de cercetare inovare şi 
transfer tehnologic din cadrul USAMVB, în vederea întocmirii raportului anual al  
Rectorului privind starea universităţii; 

j) Colaborează cu Comisia de Cercetare Ştiinţifică a Senatului USAMVBT în 
cadrul activităţilor specifice; 

h) Informează comunitatea universitară cu privire la principalele manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, lansarea competiţiilor naţionale şi internaţionale în 
cadrul programelor de finanţare în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.  
 

Art. 7. Consiliul știinţific se reuneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi în sesiuni 
extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui. 
 

Art. 8. Hotărârile Consiliului știinţific se adoptă cu majoritate simplă a membrilor 
prezenţi, prin vot deschis, dacă numărul celor prezenţi reprezintă jumătate plus unu din 
numărul total al membrilor şi se consemnează în procesul verbal de şedinţă. 
 

Capitolul III.  
COMISIA DE AVIZARE INTERNĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN 

USAMVBT 
 

Art.9. În cadrul Consiliului știinţific funcţionează Comisia de avizare internă a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice din USAMVBT, formată dintr-un preşedinte în persoana 
prorectorul cu cercetarea – inovarea transfer tehnologic şi 2 membri, dintre care unul 
prodecanul cu activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţii de la care sunt 
înaintate spre avizare rezultatele cercetării ştiinţifice şi un membru cu competenţe în 
domeniul în care sunt înaintate rezultatele spre avizare, desemnat de către decanul 
facultăţii respective sau coordonatorul entităţii de cercetare respective, după caz.   

 
Art.10. Comisia de avizare internă a rezultatelor cercetării ştiinţifice are rolul de a 

evalua, analiza şi aviza rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică, consiliere ştiinţifică, expertiză şi alte activităţi ştiinţifice realizate în cadrul 
USAMVBT. 

 
Art.11. Pentru îndeplinirea rolului său, Comisia de avizare internă a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice are următoarele atribuţii: 
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a.) Evaluează, analizează şi avizează, după caz, în corelare cu prevederile art.6 
lit.a), rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din USAMVBT şi propune Consiliului 
Ştiinţific măsurile necesare pentru îmbunătăţirea coordonării, orientării şi valorificării 
rezultatelor activităţii de cercetare; 

b) Avizează rapoartele de cercetare întocmite de către Directorii şi responsabilii 
de proiecte. 

 
Art. 12. Comisia pentru avizarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică se 

reuneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare, în funcţie de necesităţi, la convocarea 
Preşedintelui.  
 

Art. 13. Hotărârile Comisiei pentru avizarea internă a activităţii de cercetare 
ştiinţifică se adoptă cu majoritate simplă a membrilor, prin vot deschis şi se 
consemnează în Procesul verbal de şedinţă. 

 
Capitolul IV.  

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.14. Consiliul știinţific se subordonează direct Consiliului de administraţie. 
 
Art.15. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de administraţie în 

şedinţa din data de 09.12.2014 şi de către Senatul universitar în şedinţa din data de 
11.12.2014, şi a fost revizuit în şedinţa Consiliul de administraţie din data de 24.04.2019, 
respectiv şedinţa Senatului universitar din data de 08.05.2019.  

 
   
                                                              Prorector cercetare – inovare transfer tehnologic,  

 
                                                                       Prof.univ.dr. Radulov Isidora  

 
 

 
 
R E C T O R,  
 

    Prof.univ.dr. Popescu  Cosmin Alin  
 


