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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE  
 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea si funcționarea 

Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate si Bioinginerii (I.C.B.B.) în Universitatea de Științe 
Agricole Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

(2) Regulamentul se aplică la nivelul tuturor componentelor structurale ale I.C.B.B. şi al 
structurilor organizatorice cu care institutul se află în relații de subordonare sau colaborare. 

    
CAP. II. SCOP  
 
Art. 2. Scopul regulamentului este descrierea structurii, obiectivelor, activităților, 

responsabilităților,  a patrimoniului precum şi modalitatea de gestionare a resurselor financiare în 
cadrul  Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate si Bioinginerii (I.C.B.B.) al USAMVB Timișoara.  
 

CAP. III. DEFINIȚII. ABREVIERI 

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri și definiții: 

 

A) Definiţii Sunt valabile definiţiile din standardul SR ISO 9000/2015: Sisteme de 
management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.”,  Manualul calităţii cod USAMVB – MC, 
Procedura de sistem - Elaborarea și ținerea sub control a documentelor  USAMVBT_PS 001, 
Procedura de sistem - Echipamente de laborator – PS 016 
 

B) Abrevieri  

▪ USAMVBT  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara 

▪ ARACIS Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
Superior 

▪ ICBB Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii 

▪ CTT Centrul de Transfer Tehnologic 

▪ UMP Unitatea de Management Proiecte 

▪  DBS  Domeniul – Biosecuritate 

▪ DBS1 Departamentul mediu; 

▪ DBS2 Departament Biosecuritate alimentară 

▪ DBS3 Departament Sănătate 

▪ DBI Domeniul Bioinginerii 

▪ DBI1 Departamentul resurse vegetale 

▪ DBI2 Departamentul resurse animale 

▪ CLCHC Complex de Laboratoare de cercetare ,,Horia Cernescu’’ 

▪ PCI Platforma de Cercetare Interdisciplinară 

▪ CSA Centrul de Cercetare pentru "Știința Alimentară" 

▪ UEX-U1-U7 Biobaza şi unitățile experimentale 

▪ MC Manualul calităţii 

▪ R, M, PS, PO, PT, IL Regulament/Metodologie/Procedură de sistem/ Procedură 
operațională/ Procedură tehnică/ Instrucțiune de lucru 

▪ PG-L, PO-L, PT-L, IL-L Procedură generală laboratoare/operațională laboratoare/tehnică 
laboratoare, Instrucțiune de lucru laboratoare 

▪ CMO Comisie de monitorizare a funcţionării SCIM la nivel de universitate 
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▪ CEAC-U Comisie de evaluare şi asigurare a calității a USAMVBT 

▪ SMC Sistem de management al calităţii 

▪ DMC Departamentul de  Managementul Calității 

▪ RAC  Responsabil cu calitatea la nivel de subdiviziune organizatorică alta 
decât un laborator de cercetare  

▪ RMC-L Responsabil cu calitatea la nivel de laborator de cercetare 

▪ MR Material de referință 

 
 

CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE  
 

Art. 4. Referințe legislative: 

➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ Ordinul SGG nr. 600/07.05.2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice;  

➢ Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare ,cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ H.G. nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în 
vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare; 

➢ Ghid practic privind etica în cercetarea științifică” – UEFISCDI; 

➢ Carta şi Codul European al cercetătorului -

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher;  

➢ O.M.E.N. nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a 

rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a 

rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior, actualizată; 

➢ Legea nr. 43 din 05.05.2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 

cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Ordinul ANSVSA nr. 97 din 01.09.2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, 

crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a 

proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru 

modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare 

sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a 

mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor 

implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher
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preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

nr. 16/2010. 

 

Art. 5. Standarde de referință:  
➢ SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii   fundamentale 

şi vocabular; 
➢ SR EN ISO 9004: 2018, Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 

îmbunătățirea performanţelor; 
➢ SR EN ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii 

şi/sau al mediului; 
➢ SR EN ISO CEI 17025 :2018 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de  

încercări şi etalonări. 
 

Art. 6. Alte informații documentate interne utilizate ca şi referințe de bază: 

➢ Carta Universitară; 
➢ Codul de etică în cercetarea științifică din cadrul USAMVB „REGELE MIHAI I AL 

ROMÂNIEI” din TIMIȘOARA cod: USAMVBT - PG 001 R083; 
➢ Regulamentul Comisiei de bioetică cod: USAMVBT - PG 001 R084; 
➢ Regulament de desfășurare a programului ”voluntariat în activitatea de dezvoltare 

academică” (VADA) în cadrul USAMVB ”REGELE MIHAI I al ROMÂNIEI” din 
TIMIȘOARA cod: USAMVBT - PG 001 R089; 

➢ Procedura de sistem - Elaborarea și ținerea sub control a documentelor  USAMVBT- 
PS 001; 

➢ Procedura de sistem - Audit intern USAMVBT- PG 003; 
➢ Procedura de sistem - Echipamente de laborator – PS 016; 
➢ Procedura operațională - accesul cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în 

cadrul infrastructurii de cercetare a USAMVBT cod: USAMVBT-PCIT- PO-001; 
➢ Procedură operatională privind managementul proiectelor/ contractelor/granturilor de 

cercetare din competiții naționale și internaționale cod: USAMVBT-PCIT - PO-002. 
 

CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 

 
CAP. V.1. ÎNFIINŢARE. MISIUNE. AUTONOMIE ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ  

  
 Art. 7. (1) În baza hotărârii Senatului Universităţii, în conformitate cu prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011), cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 
57/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Cartei Universitare, se înfiinţează Institutul de Cercetări pentru 
Biosecuritate și Bioinginerii (denumit în continuare „I.C.B.B.”), ca unitate de cercetare fără 
personalitate juridică, aflată în subordinea Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara (denumită în continuare „U.S.A.M.V.B.T.”).  
 (2) I.C.B.B. reprezintă o structură de cercetare şi transfer tehnologic menită să genereze şi 
să promoveze excelenţa în cercetare. 
  (3) I.C.B.B. dispune de autonomie organizatorică şi funcţională, în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile legale în vigoare, de Carta Universitară şi de prezentul Statut precum şi în limitele 
resurselor financiare şi materiale aprobate prin bugetul U.S.A.M.V.B.T. 

 
CAP. V.2. SEDIU. DURATĂ. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

  
 Art. 8. (1) Sediul I.C.B.B. este situat în Timișoara, Calea Aradului, nr. 119, CLC HC, et. 1, 
cam. 172. 
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 (2) Adresa sediului I.C.B.B. poate fi schimbată în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, 
validată de Senatul Universităţii.  

(3) I.C.B.B. se constituie pe perioadă nedeterminată.  
(4) I.C.B.B. deţine ştampilă şi siglă proprii. Sigla este descrisă la Anexa 1 . cod USAMVBT-

R105-F01.  
 

CAP. V.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE  
 
Art. 9. (1) Obiectul de activitate al I.C.B.B. cuprinde:  
9.1. Activităţi de cercetare-dezvoltare:  

a) Activităţi de cercetare-inovare specifice fiecărui grup integrat în 
I.C.B.B.;  

b) Activităţi în cadrul programelor  naționale şi internaţionale de 
cercetare-dezvoltare şi inovare;  

c) Activităţi în cadrul programelor doctorale şi postdoctorale; 
studenții de la licență şi master implicați în activități de cercetare; 

d) Activităţi în cadrul programelor interne de cercetare pentru tineri 
cercetători;  

e) Oferirea de stagii de cercetare pentru personalităţi ştiinţifice din 
afara U.S.A.M.V.B.T.  

 
9.2. Activităţi conexe activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate în 

domeniul propriu de activitate, constând în: 
a) Participarea la elaborarea strategiei domeniului;  
b) Formare şi specializare profesională;  
c) Consultanţă ştiinţifică şi asistenţă de specialitate, în condiţiile legii;  
d) Participare la realizarea transferului tehnologic;  
e) Organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminare, colocvii etc.);  
f) Alte activităţi în legătură cu cercetarea ştiinţifică, în condiţiile legii; 
g) Servicii; 
h) Implicare în derularea activităților din programele Erasmus + derulate la nivel de 

U.S.A.M.V.BT. 
(2) În scopul realizării obiectului său de activitate, I.C.B.B. poate colabora sau încheia 

convenţii de colaborare sau de parteneriat, cu alte institute de cercetare cu profil similar, din ţară sau 
străinătate, precum şi cu alte persoane fizice/ juridice.  
 

CAP. V.4. STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 
  
 Art. 10. Structura organizatorică a I.C.B.B. este prezentata în Anexa 2 – Organigrama 
I.C.B.B. cod USAMVBT-R105-F02.  
  
 Art. 11.  Activitatea de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic a I.C.B.B. se desfăşoară 
în conformitate cu strategia U.S.A.M.V.B.T. şi este orientată către activităţi de cercetare 
fundamentală şi aplicative, pe următoarele domenii fundamentale (denumite în continuare „Domenii 
de Cercetare”) și departamente (denumite în continuare „Departamente de Cercetare”):  

a) Domeniul – Biosecuritate (DBS), cuprinde următoarele departamente:  
➢ DBS1- Departamentul mediu;  
➢ DBS2- Departament Biosecuritate alimentară;  
➢ DBS3- Departament Sănătate 

b) Domeniul – Bioinginerii (DBI), cuprinde următoarele departamente: 
➢ DBI1 – Departamentul resurse vegetale 
➢ DBI2 – Departamentul resurse animale 
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  Art. 12. Fiecare Departament de cercetare cuprinde Laboratoare de Cercetare aferente 
domeniilor de cercetare prezentate în Anexa 3 - Lista laboratoarelor componente ale I.C.B.B. cod 
USAMVBT-R105-F03. 
  
 Art. 13. Fiecare facultate a U.S.A.M.V.B.T. poate propune cu aprobarea consiliului facultății, 
introducerea în ICBB a unor  laboratoare de cercetare care îndeplinesc criteriile de la art. 20.  
 

  Art. 14. (1) I.C.B.B. este deservit de Unități experimentale (U1-U7) autorizate sanitar-
veterinar. 

  (2) Unitățile experimentale au  rolul de a asigura necesarul  de animale, utilizate în scopuri 
didactice şi experimentale. În biobază se vor asigura condiţii optime de creştere, igienă şi 
alimentaţie, conform normelor tehnologice specifice. 

(3) Organizarea și funcționarea Unităților experimentale se supune reglementărilor naționale 
și internaționale în domeniu. 

(4) Responsabilul Unităților experimentale este numit de Directorul I.C.B.B. 
(5) Unitățile experimentale servesc ca loc de instruire practică a studenţilor din cadrul 

USAMVB Timișoara. 
  
 Art. 15. (1) I.C.B.B. este deservit de un Departament de biostatistică.  

 (2) Departamentul de biostatistică este implicat in elaborarea designului experimental, 
respectiv a propunerilor de proiecte precum si în evaluarea din punct de vedere statistic a rezultatelor 
experimentale. 

 (3) Coordonarea Departamentului de biostatistică este asigurată de un coordonator numit 
de directorul I.C.B.B. 
  
 Art. 16. Structurile de conducere ale I.C.B.B. sunt Consiliul Director și  Consiliul Științific iar 
activitatea curentă este condusă de Directorul I.C.B.B. Conducerea administrativă a 
Departamentelor de cercetare este asigurată de un coordonator (denumit în continuare 
„Coordonatorul Departamentului de cercetare”) iar la nivelul laboratoarelor coordonarea tehnică este 
realizată de către un coordonator/șef de laborator. 

 
Art. 17. Personalul de cercetare al I.C.B.B. este compus din grupuri de cercetare coordonate 

de cercetători cu excelenţă dovedită la nivel naţional sau internaţional. În cadrul I.C.B.B. activează 
cadre didactice cu activitate de cercetare din cadrul U.S.A.M.V.B.T., cercetători științifici, studenți 
doctoranzi, tehnicieni, laboranți, voluntari (în conformitate cu regulamentul privind activitatea de 
voluntariat cod: USAMVBT - PG 001 R089).  
 
 Art. 18. Cercetătorii care nu sunt membrii ai I.C.B.B, cadrele didactice şi studenții 
U.S.A.M.V.B.T., dar şi externi, au acces la infrastructura de cercetare conform Procedurii 
operaționale: Accesul cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în cadrul infrastructurii de 
cercetare a Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară  ,,Regele Mihai I Al României’’ din 

Timișoara cod: USAMVBT-PCIT- PO-001.  
  
 Art. 19. Evaluarea activității  laboratoarelor de cercetare din cadrul I.C.B.B. din punct de 
vedere administrativ se va face anual prin efectuarea de audituri interne programate sau 
neprogramate, derulate în conformitate cu Procedura generala Audit intern cod USAMVBT – PG 
003, procesul fiind organizat de către Responsabilul cu managementul calității al I.C.B.B. 
 
 Art. 20. Condițiile minime impuse pentru ca un laborator să poată activa în cadrul I.C.B.B. 
sunt următoarele: 

a) Să fie funcțional din punct de vedere al infrastructurii (asigurarea condițiilor privind  fluxuri 
de probe, personal, materiale și reactivi, deșeuri); 
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b) Să elaboreze o listă cu serviciile oferite de către laborator cu evaluarea prețurilor acestora, 
aprobată de Senatul USAMVBT; 

c) Să fie implementate prevederile din procedura de sistem Echipamente (USAMVBT – PS 
016) referitoare la laboratoarele de cercetare; 

d) Să asigure trasabilitatea probelor analizate/ servicii efectuate și cea referitoare la achiziția  
și consumul de reactivi și consumabile prin următoarele informații documentate:  Registru 
intrări ieșirii documente cod USAMVBT-R105-F04, Registru intrări probe cod USAMVBT-
R105-F05, Registru rezultate cod USAMVBT-R105-F06, Rapoarte de analiză cod 
USAMVBT-R105-F08 , Buletine de analiză cod USAMVBT-R105-F09, Rapoarte de 
activitate cod USAMVBT-R105-F010, Registru comenzi reactivi si consumabile cod 
USAMVBT-R105-F07; 

e) Să asigure resursa umană specializată pentru efectuarea activităților asumate (Lista 
personal laborator cu dovezile de competență ale personalului cod USAMVBT-R105-
F010); 

f) Să existe desemnat de către coordonatorul/șeful de laborator  în cadrul laboratorului un 
responsabil cu managementul calității (RMC-L) prin decizie cod USAMVBT-R105-F012; 

g) Să asigure controlul calității rezultatelor prin utilizarea materialelor de referință și 
participarea la scheme de intercomparare. 

 
 Art. 21. Evaluarea inițială a laboratoarelor va fi efectuată la 6 luni de la aprobarea 
prezentului regulament. 
 
 Art. 22. Coordonatorii/ șefii de laboratoare au următoarele responsabilități: 

a) Să asigure capacitatea tehnică a laboratoarelor pe care le administrează; 
b) Să elaboreze un plan operațional anual la nivel de laborator; 
c) Să asigure un cadru organizatoric astfel încât să se asigure imparțialitatea, 

independentă şi integritatea în efectuarea serviciilor oferite; 
d) Să stabilească responsabilităţile şi delegarea acestora pentru îndeplinirea funcţionării 

sistemului de management al calităţii; 
e) Să analizeze anual sistemul de management, politica şi obiectivele calității şi să 

dispună măsuri de îmbunătățire; 
f) Să aprobe procedurile tehnice şi instrucțiunile de lucru din cadrul laboratorului; 
g) Să numească prin decizie: responsabilul cu managementul calității al laboratorului cod 

USAMVBT-R105-F012, responsabilii de analize cod USAMVBT-R105-F013, responsabilul cu 
managementul riscului cod USAMVBT-R105-F014 și responsabilul cu managementul deșeurilor 
cod USAMVBT-R105-F015;  

 
 Art. 23. Responsabilul cu managementul calității al I.C.B.B. are următoarele 
responsabilități: 

a) Să asigure implementarea standardelor specifice activității derulate în cadrul I.C.B.B. 
prin coordonarea RMC-L în aceste activități şi mentinerea sistemului calităţii în cadrul I.C.B.B.; 

b) Să asigure coordonarea activităților de autorizare/acreditare a laboratoarelor în 
conformitate cu standardele de referință; 

c) Să coordoneze activitatea de audit la nivelul I.C.B.B.; 
d) Să raporteze către Directorul I.C.B.B. performanţa sistemului de management al 

calități şi orice necesitate de îmbunătățire; 
e) Să reprezinte l.C.B.B. pe linie de managementul calități şi să ţină legătura cu 

organismul de acreditare/autorizare; 
f) Să elaboreze manualul calități şi procedurile generale ale I.C.B..B în conformitate cu 

Procedura de sistem – Elaborarea și ținerea sub control a documentelor – USAMVBT-PS001; 
g) Să difuzeze documentele SMC şi modificările acestora; 
h) Să gestioneze exemplarele originale ale documentelor S.M.C.; 
i) Să monitorizeze procesul de asigurare a calității rezultatelor în I.C.B.B.; 
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 Art. 24. Responsabilii cu managementul calității la nivel de laboratoare au următoarele 
responsabilități: 

a)    Să asigure implementarea sistemului de management al calității la nivel de laborator; 
b) Să furnizeze informațiile necesare și să participe la întocmirea documentației 

necesare pentru acreditarea/autorizarea laboratoarelor și să coordoneze organizarea vizitelor de 
autorizare/acreditare la nivelul laboratorului; 

c) Să participe la auditurile interne în calitate de auditat în cadrul laboratorului; 
d) Să verifice documentele tehnice și instrucțiunile de lucru elaborate în cadrul 

laboratorului; 
e) Să gestioneze documentele specifice laboratorului în conformitate cu Procedura de 

sistem – Elaborarea și ținerea sub control a documentelor – USAMVBT-PS001; 
f) Să se asigure că laboratorul menține în permanenţă toate înregistrările în 

conformitate cu sistemul de management al calității; 
g) Să  monitorizeze procesul de asigurare a calității rezultatelor în laborator. 

 
CAP. V.5. DEPARTAMENTELE DE CERCETARE 

 
 Art. 23. Conducerea administrativă a Departamentelor de cercetare este asigurată de un 
coordonator (denumit în continuare „Coordonatorul Departamentului de cercetare”). Coordonatorul 
este ales dintre membrii departamentului conform Procedurii de alegere a coordonatorilor de 
departamente de cercetare din cadrul I.C.B.B., pe baza unui plan de management. 
 
 Art. 24. (1) Conducerea tehnică a Laboratoarelor este asigurată de un responsabil (denumit 
în continuare „coordonator/şef laborator”). 
 (2) Procesul de desemnare a coordonatorului/șefului de laborator este demarat prin 
solicitarea unei scrisori de intenție din partea membrilor laboratorului care doresc să ocupe această 
funcție. Coordonatorul departamentului le înaintează Consiliului Director spre analiză si selecție.  
Directorul I.C.B..B numește prin decizie coordonatorul/șeful de laborator a cărui activitate este 
monitorizată anual de Coordonatorul Departamentului. 
  
 Art. 25. (1) Activitatea științifică a Departamentului este coordonată de Coordonatorul 
Departamentului. Coordonatorul de departament propune un plan operațional anual (cod 
USAMVBT-R105-F016) cu stabilirea de obiective/responsabilități/resurse la nivelul fiecărui laborator 
din componența departamentului şi prezintă în Consiliul Director Raportul de activitate cod 
USAMVBT-R105-F018)  al Departamentului pe care îl coordonează, elaborat pe baza rapoartelor 
de activitate ale laboratoarelor componente (cod USAMVBT-R105-F017). 
 (2) Coordonatorul Departamentului răspunde în faţa Consiliului Director pentru modul în 
care îşi îndeplinește obiectivele asumate.  
  
 Art. 26. (1) Un Departament poate avea în componenţa sa grupuri de cercetare, cu caracter 
temporar, care derulează activități de cercetare ştiinţifică pe domenii şi tematici bine delimitate.  
 (2) În scopul desfăşurării activităţii lor şi pe durata acesteia, grupurile de cercetare îşi pot 
asocia cadre didactice, cercetători ştiinţifici, masteranzi şi doctoranzi din U.S.A.M.V.B.T., de la alte 
universităţi din ţară şi din străinătate, precum şi personal tehnic specializat.  
  
 Art. 27. Departamentul de cercetare care timp de doi ani consecutiv nu îndeplineşte 
cerinţele minime de performanţă stabilite poate fi restructurat sau desfiinţat.  
 

CAP. V.6. STRUCTURA DE CONDUCERE 

 
Art. 28. Conducerea I.C.B.B. este asigurată de: 

a) Consiliul Director  
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b) Directorul I.C.B.B. 
c) Consiliul Ştiinţific. 

 
 
 Art. 29. Coordonarea administrativă a I.C.B.B. este realizată de Consiliul Director, 
compus din rectorul universității,  directorul I.C.B.B., coordonatorii domeniilor, decanii celor 6 
facultăți, şi directorul IOSUD - USAMVBT. Invitați permanenți fără drept de vot ai consiliului director 
sunt: președintele Senatului USAMVBT, directorul general administrativ, directorul economic, 
directorul resurse umane, directorul SDT, consilier juridic și responsabilul cu managementul calității 
al I.C.B.B. 
  
 Art. 30. Consiliul Director are următoarele competenţe:  

a) propune Consiliului de Administraţie al U.S.A.M.V.B.T. şi Senatului U.S.A.M.V.B.T. 
strategia programelor de dezvoltare ale I.C.B.B.;  

b) analizează și avizează proiectul  bugetului de venituri şi cheltuieli și îl propune spre 
avizare Consiliului de Administrație şi aprobare Senatului Universitar; 

c) analizează și avizează  tarifele pentru activitățile prestate de I.C.B.B și le propune 
spre avizare Consiliului de Administratie şi aprobare Senatului Universitar; 

d) stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:  
➢ strategia programelor de dezvoltare ale I.C.B.B.;  
➢ programul anual de cercetare-dezvoltare;  
➢ bugetul de venituri şi cheltuieli;  
➢ programul de investiţii; 

e) analizează şi, dacă este cazul, aprobă realizarea criteriilor de performanţă ale 
Departamentelor și Laboratoarelor din structura I.C.B.B.;  

f) propune Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii înfiinţarea, desfiinţarea 
sau comasarea Departamentelor și/sau Laboratoarelor din cadrul I.C.B.B; 

g) avizează  propunerile privind criteriile şi standardele, pe Domenii de Cercetare, pentru 
evaluarea periodică a personalului de cercetare;  

h) selectează coordonatorii/șefii de laboratoare; 
i) avizează scoaterea la concurs a posturilor de cercetare solicitate de Departamentele 

de cercetare și le propune spre aprobare Consiliului de Administrație;  
j) propune Senatului U.S.A.M.V.B.T. validarea rezultatelor concursurilor pentru 

ocuparea posturilor de cercetare în I.C.B.B.;  
k) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;  
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de structurile de conducere  (Consiliul de 

administrație şi Senatul USAMVBT); 
m) analizează, avizează și propune spre aprobare Consiliului de Administrație investiţiile 

care urmează a fi realizate în cadrul I.C.B.B.  
  
 Art. 31. (1) Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună precum şi ori de câte ori este 
necesar, la convocarea Directorului I.C.B.B.  

  (2) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majorității membrilor prezenţi, în 

condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. 

 Art. 32. (1) Activitatea curentă a I.C.B.B. este condusă de Directorul I.C.B.B. Funcţia de 
Director al I.C.B.B. este îndeplinită, de drept, de Prorectorul responsabil cu cercetarea inovarea și 
transferul tehnologic al U.S.A.M.V.B.T., pe durata mandatului său. Funcţia de Director I.C.B.B. nu 
este remunerată.  
  
 Art. 33. Directorul I.C.B.B. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

a) elaborează bugetul I.C.B.B. în baza propunerilor coordonatorilor Departamentelor de 
cercetare; 
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b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director; 
c) reprezintă interesele I.C.B.B. în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi 

economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;  
d) stabileşte atribuţiile şi competenţele Departamentelor, cu avizul Consiliului Director;  
e) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării;  
f) numește prin decizie coordonatorii departamentelor, coordonatorii/șefii de laborator, 

responsabilul Unităţilor experimentale, coordonatorul Departamentului de Biostatistică precum și 
Responsabilul cu managementul calității al I.C.B.B.; 

g) propune Consiliului Director modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a 
I.C.B.B.;  

h) poate delega temporar o parte a competenţelor sale unui alt membru al Consiliului 
Director;  

i) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt încredinţate sau delegate de Consiliul Director.  
 

Art. 34. (1) Coordonarea ştiinţifică a I.C.B.B. este realizată de Consiliul Ştiinţific, compus 
din Directorul I.C.B.B., toţi Coordonatorii  Departamentelor,  prodecanii cu cercetarea și 
responsabilul cu managementul calității al I.C.B.B. 
  (2) Consiliul Ştiintific este condus de Directorul I.C.B.B. în calitate de preşedinte şi un 
vicepreședinte, ales prin vot secret de către membrii Consiliului Ştiinţific, cu majoritatea voturilor 
membrilor prezenți, în condițiile prezentei a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.  
  
 Art. 35. Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe:  

a) coordonează activităţile de cercetare din cadrul I.C.B.B.;  
b) propune un plan operațional anual cu stabilirea de obiective/responsabilități; 
c) propune criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

de cercetare, cu respectarea criteriilor şi a standardelor minime, pe Domenii de Cercetare, stabilite 
la nivelul U.S.A.M.V.B.T. şi la nivel naţional;  

d) propune criteriile şi standardele, pe Domenii de Cercetare, pentru evaluarea periodică 
a personalului de cercetare;  

e) evaluează activitatea de cercetare din cadrul I.C.B.B. şi propune măsurile care se 
impun;  

f) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a 
Domeniilor de Cercetare şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare a I.C.B.B.;  

g) actualizează planul anual al manifestărilor ştiinţifice; 
h) propune spre avizare Consiliului de Administraţie al U.S.A.M.V.B.T. şi aprobare 

Senatului U.S.A.M.V.B.T. strategia şi programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al I.C.B.B.;  
i) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională;  
j) propune acţiuni de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific.  

 
Art. 36. (1) Consiliul Ştiinţific se întruneşte o dată pe lună precum şi ori de câte ori este 

necesar, la convocarea Preşedintelui.  
(2) Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă cu votul majorității membrilor prezenţi, în 

condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. 

CAP. V.7. PATRIMONIU. STRUCTURI FUNCŢIONALE 
 
 Art. 37. (1) I.C.B.B. administrează bunuri aflate în proprietatea U.S.A.M.V.B.T., care i-au 
fost încredinţate spre folosinţă, precum şi bunurile dobândite în condiţiile legii.  
 (2) Bunurile achiziţionate din fondurile puse la dispoziţie de U.S.A.M.V.B.T. rămân în folosinţa 
I.C.B.B. pe întreaga durată de derulare a proiectelor de cercetare pentru care au fost achiziţionate. 
Bunurile achiziţionate din veniturile proprii ale I.C.B.B. rămân în folosinţa I.C.B.B. pe întreaga durată 
de funcţionare a acestor bunuri.  
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 Art. 38. I.C.B.B. poate contribui la realizarea de structuri de tip “spin-off” sau “start-up” 
pentru valorificarea rezultatelor ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat.  
  
 Art. 39. Cu avizarea Consiliului de Administraţie al U.S.A.M.V.B.T., și aprobarea Senatului 
U.S.A.M.V.B.T., I.C.B.B. poate constitui:  

a) noi Departamente specializate sau Departamente interdisciplinare în colaborare cu 
alte instituţii de cercetare din ţară sau din străinătate;  

b) alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.  
  
 Art. 40. Din punct de vedere administrativ, toate contractele de cercetare se derulează prin 
Unitatea de Management a Proiectelor a USAMVBT care răspunde de toate operaţiunile financiar-
contabile aferente acestor contracte. 
  
 Art. 41. (1) Funcţionarea I.C.B.B. va fi asigurată de serviciile administrative ale 
U.S.A.M.V.B.T., în limitele competenţelor acestora, prin persoanele anume desemnate de Consiliul 
de Administraţie al U.S.A.M.V.B.T 
 (2) I.C.B.B. dispune de un serviciu propriu de secretariat.  
 

CAP. V.8.  FONDURILE I.C.B.B. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI. RELAŢII 
FINANCIARE. 

 
 Art. 42. (1) Fondurile alocate pentru derularea activităţilor din cadrul I.C.B.B. provin din 
veniturile proprii ale acestuia și se regăsesc în bugetul anual de venituri și cheltuieli  al institutului. 

(2) Bugetul este elaborat de Directorul I.C.B.B. în baza propunerilor coordonatorilor 
Departamentelor de cercetare, avizat de Consiliul Director al I.C.B.B., de Consiliul de administrație 
și aprobat de Senatul USAMVBT. 

(3) Prin bugetul său de venituri şi cheltuieli, I.C.B.B. poate prevedea fonduri pentru acoperirea 
cheltuielilor pentru: materii prime, materiale, întreţinerea infrastructurii, investiţii, achiziţionare de 
aparatură, echipamente şi instalaţii şi resursa umană/salarii/ cheltuieli de personal. 

(4) Rectificările bugetare ale I.C.B.B., sunt elaborate atunci când se impun, în concordanță 
cu  veniturile realizate în cadrul institutului şi se supun reglementărilor prezentate la alin. 2.  
  
 Art. 43. În cazul în care aceste fonduri nu îi sunt suficiente, I.C.B.B. poate fi creditat de 
U.S.A.M.V.B.T., cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Creditarea poate fi acordată şi în cazul 
angajării în proiecte europene, pentru care se avansează fonduri pentru cheltuieli, ce urmează a fi 
recuperate pe măsură ce se finalizează proiectele/fazele respective. 
  
 Art. 44.  Consiliul Director al I.C.B.B. propune Consiliului de Administraţie al U.S.A.M.V.B.T. 
investiţiile care urmează să fie realizate, potrivit obiectului său de activitate.  
 
 Art. 45. Prin  I.C.B.B. pot fi derulate proiecte interne de cercetare–dezvoltare în domenii 
prioritare, formulate ca răspuns la necesităţile majore evidenţiate în cadrul U.S.A.M.V.B.T., finanțate 
din diverse surse. 
 
 Art. 46. (1) Operaţiunile financiare de încasări şi plăţi ale I.C.B.B. sunt derulate printr-un 
subcont contabil dedicat I.C.B.B., deschis de U.S.A.M.V.B.T., potrivit dispoziţiilor legale.  
 (2) I.C.B.B. poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, prin casieria 
U.S.A.M.V.B.T., cu respectarea plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare 
stabilite prin actele normative aplicabile.  
  
 Art. 47. I.C.B.B. cedează anual către U.S.A.M.V.B.T. o cotă procentuală din fiecare 
proiect/contract derulat, sub forma de cheltuieli cu regia astfel: 
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a. Pentru contractele câștigate prin compleții naționale şi internaționale -  în conformitate 
cu prevederile contractului de finanțare;  

b. Pentru contractele încheiate cu mediul economic - în conformitate cu hotărârile 
Consiliului de Administraţie  şi Senatului U.S.A.M.V.B.T.  

  
Art. 48. Sumele încasate pentru activitățile de prestări servicii în cadrul I.C.B.B. vor avea 

următoarea destinație: 25 % - regie USAMVBT,  75 % - vor fi utilizate pentru buna funcţionare și 
dezvoltare a institutului, conform bugetului aprobat (din cei 75% se vor distribui 50% pentru cheltuieli 
materiale, logistică, mobilități şi 50% cheltuieli de personal). 
  
 Art. 49. Tarifele pentru activitățile prestate de I.C.B.B. sunt fundamentate de coordonatorii 
/șefii de laboratoare, propuse de Coordonatorii de departamente spre analiză şi avizare în cadrul 
Consiliului Director, avizate de Consiliul de administrație și aprobate de Senatul USAMVBT. 
 

CAP.VI.  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 50. La diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul I.C.B.B., se va menționa 

în mod obligatoriu afilierea în următoarea formulare: ”1- Banat`s University of Agricultural Sciences 
and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” from Timisoara; 2 – BUASVM`s Research 
Institute for Biosecurity and Bioengineering” 
 

CAP.VII. ANEXE   
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