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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Consiliului Cercetării Științifice al USAMV Bucureşti
A. Definire şi atribuţii
Art.1. Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) este un organ consultativ, constituit în conformitate cu
prevederile legale și Carta Universităţii, cu scopul de a asigura coordonarea, orientarea şi evaluarea activităţii
de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic din cadrul USAMV București în acord cu Strategia de
CDI a universităţii şi cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică.
Art.2. Atribuţiile Consiliului Cercetării Ştiinţifice sunt următoarele:
a. elaborează strategia, politicile, planurile operaţionale şi regulamentele specifice activităţii de
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare din USAMV-B;
b. stabileşte proceduri şi măsuri corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii de cercetare şi
pentru realizarea obiectivelor strategice şi a tematicii de cercetare programate;
c. elaborează proceduri şi criterii pentru evaluarea activităţii institutelor/ centrelor/colectivelor/
laboratoarelor de cercetare;
d. elaborează proceduri şi criterii pentru evaluarea şi avizarea internă a rezultatelor activităţii de
cercetare ştiinţifică;
e. analizează şi avizează programele instituţionale de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologicăinovare;
f. monitorizează şi evaluează acordurile ştiinţifice internaţionale ale Universităţii;
g. urmăreşte realizarea tuturor activităţilor aferente desfăşurării cercetării în USAMV-B şi se pronunţă
asupra aspectelor de etică pe care le ridică activitatea de cercetare ştiinţifică;
h. elaborează criterii privind atribuirea premiilor pentru cele mai valoroase rezultate ştiinţifice ale
cadrelor didactice, diplomelor de excelenţă în cercetarea ştiinţifică, burselor de performanţă pentru
studenţi, precum şi a altor distincţii pentru activitatea de cercetare ştiinţifică.
Art.3. CCS urmăreşte orientarea treptată dinspre temele de cercetare cu caracter individual înspre teme de
cercetare colective şi interdisciplinare;
Art.4. CCS urmăreşte dezvoltarea bazei materiale tehnico-ştiinţifice a cercetării şi stimularea utilizării
interdisciplinare a acesteia.
B. Organizare şi mandat
Art. 5. CCS are următoarea structură:
‐ Preşedinte CCS: calitatea de Preşedinte al CCS este deținută de către prorectorul responsabil cu
cercetarea ştiinţifică;
‐ Membri: Prodecanii responsabili cu cercetarea științifică din facultăţi; Directorul Unității de Management
pentru Programe şi Proiecte;
‐ Secretariat CCS: este asigurat de către Unitatea de Management pentru Programe şi Proiecte;
‐ Invitaţi: specialişti recunoscuţi în domeniile de interes ale activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în
USAMV-B, membri din reţelele/universităţile partenere din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai mediului
economic, invitaţi de către CCS în calitate de membri fără drept de vot, pentru a face recomandări şi
sugestii privind creşterea calităţii activităţii CCS.
Art.6. Durata şi perioada mandatului Consiliului Cercetării Ştiinţifice coincid cu cele ale Senatului
universitar.
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C. Proceduri
Art.7. Consiliul se reuneşte în sesiuni ordinare o dată pe trimestru şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori
este nevoie, la convocarea preşedintelui CCS.
Art.8. Consiliul este legal constituit dacă sunt prezenţi două treimi din numărul membrilor săi.
Art.9. Hotărârile CCS sunt adoptate cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în
procesul verbal de şedinţă, întocmit de către secretarul CCS.
D. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice din USAMV-B intră în
vigoare la data adoptării de către Senatul USAMV.
Art. 11. La data intrării in vigoare se abrogă orice alte reglementări contrare.
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