UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 255 210227, Fax: +40 255 210230
E-mail: rector@uem.ro, www.uem.ro

Aprobat în Senatul din data de 30.03.2015
PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Marian MIHĂILĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al Consiliului Cercetării Ştiinţifice din
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa
Cod: R31

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ....................................... 2
CAPITOLUL II: Misiune şi atribuţii .................................... 2
CAPITOLUL III: Structura şi funcţionarea......................... 3
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale ......................................... 4

Cod: R31

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
1

Ediţia 2/revizia 0

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCS) este o structură tehnico-administrativă a Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa (UEMR), înfiinţat conform prevederilor de la Art. 189 (2) din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, în vederea facilitării managementul activităţilor de cercetare şi a proiectelor de
cercetare-dezvoltare derulate de personalul universităţii.
Art. 2
CCS din UEMR funcţionează în conformitate cu prevederile:
 Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată;

Ordonanţei nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, completată
prin:

Ordonanţa nr. 6/2011, ale Cartei universitare şi a prezentului regulament.

LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003;

ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003;

ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004;

LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004;

ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005;

LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005;

ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005;

LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006;

ORDONANŢA nr. 58 din 30 august 2006;

LEGEA nr. 499 din 29 decembrie 2006;

LEGEA nr. 305 din 6 octombrie 2009;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010;

ORDONANŢA nr. 6 din 26 ianuarie 2011;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012.
Art. 3
Consiliul Cercetării Ştiinţifice din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa s-a înfiinţat prin Hotărâre a
Senatului în data de 19.12.2008.
Art. 4
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliul Cercetării Ştiinţifice se aprobă de Senatul UEMR
conform prevederilor de la Art. 12 (2) din Ordonanţa nr. 57/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II: Misiune şi atribuţii
Art. 5
Misiunea CCS este aceea de a participa la elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a
UEMR şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, pe care o supune CA-UEMR pentru
avizare şi Senatului universităţii pentru aprobare. De asemenea, CCS asigură coordonarea, orientarea şi
evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare din cadrul universităţii.
Art. 6
Pentru îndeplinirea acesteia, Consiliul Cercetării Ştiinţifice are următoarele atribuţii:
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a) Elaborează anual Planurile de cercetare în concordanţă cu strategia de cercetare, dezvoltare
tehnologică, inovare a universităţii, pe care îl supune aprobării Consiliului de Administraţie,
după care urmăreşte îndeplinirea acestuia.
b) Elaborează metodologia de autoevaluare a personalului didactic şi de cercetare;
c) evaluează şi avizează la nivel instituţional centrele de cercetare;
d) Evaluează şi certifică, pe baza metodologiilor elaborate de minister şi a regulamentelor
proprii, activitatea de cercetare raportată de persoanele care participă la concurs pe post
didactic sau de cercetare în UEMR;
e) Stabileşte şi supune spre aprobarea Consiliului de administraţie al UEMR cota anuală din
regia contractelor de cercetare ce revine universităţii;
f) Sprijină realizarea şi dezvoltarea de parteneriate, colaborări şi proiecte în domeniul
cercetării, între UEMR şi alte universităţi, instituţii şi organisme internaţionale.
g) Informează comunitatea academică din universitate cu privire la principalele manifestări
ştiinţifice internaţionale în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.
h) Informează comunitatea academică cu privire la lansarea competiţiilor naţionale şi
internaţionale în cadrul programelor de finanţare în domeniul cercetării, dezvoltării şi
inovării.
i) Prezintă Rectorului Raportul anual privind rezultatele cercetării, pentru a fi inclus în
Raportul Rectorului privind starea universităţii.

CAPITOLUL III: Structura şi funcţionarea
Art. 7
(1) Din CCS-UEMR fac parte cadre didactice din UEMR cu performanţe deosebite în activitatea de
cercetare şi management al cercetării.
(2) Membrii CCS-UEMR se numesc, ţinându-se cont de performanţele ştiinţifice ale acestora şi
recomandările facultăţilor, în urma avizului CA-UEMR, pe durata mandatului acestuia. Se recomandă
principiul reprezentativităţii pe specializări şi facultăţi.
Art. 8
CCS-UEMR are următoarea structură:

1 preşedinte – prorectorul cu cercetarea ştiinţifică;

6 membri dintre care preşedintele desemnează un secretar.
Art. 9
Atribuţiile preşedintelui CCS-UEMR sunt:
a) convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale CCS-UEMR
b) coordonează activitatea CCS-UEMR
c) reprezintă CCS-UEMR în relaţia cu Consiliul de Administraţie şi Senatul universităţii.
Art. 10
Atribuţiile secretarului CCS-UEMR sunt:
a) asigură suportul organizatoric al CCS-UEMR
b) asigură redactarea documentelor şi a proceselor-verbale, cât şi comunicarea în interiorul CCSUEMR
c) are responsabilitatea păstrării arhivei CCS-UEMR
Art. 11
(1) CCS se reuneşte o dată pe an în şedinţe ordinare şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este
necesar, fiind convocat de către preşedintele acestuia.
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(2) Hotărârile CCS se adoptă cu majoritate simplă a membrilor prezenţi, prin vot deschis şi se
consemnează în Procesul verbal de şedinţă, semnat de preşedintele.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 12
Regulamentul poate fi modificat cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Art. 13
Prezenta Ediţie a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice a fost
avizată în şedinţa Consiliului de Administraţie a Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa din data de
27.03.2015 şi aprobată în Senatul din data de 30.03.2015.
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