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Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 71 din 13 iulie 2017   

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 

 

 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Platformei integrate de cercetare 

interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos” (ReForm-UDJG) 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 În baza hotărârii Senatului Universităţii nr. 71/13.7.2017, 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 PLATFORMA 

INTEGRATĂ DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ COMPETITIVĂ „DUNĂREA DE 

JOS”, denumită în continuare ReForm-UDJG, în limba engleză, COMPETITIVE, 

INTERDISCIPLINARY RESEARCH INTEGRATED PLATFORM "Dunărea de Jos”, 

(ReForm este un acronim pentru Research Platform), ca unitate de cercetare fără personalitate 

juridică, aflată în subordinea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, denumită în continuare 

UDJG.  

Art. 2 (1) În cadrul ReForm-UDJG vor fi incluse unități de cercetare acreditate la nivel 

instituțional, la propunerea Consiliilor profesorale ale facultăților, pe baza unei cereri de aderare 

aprobate de Consiliul de Administrație, denumit în continuare CA, și validate de Senatul 

universitar. Ulterior, conducerea ReForm-UDJG poate solicita reorganizarea unităților de cercetare 

pe criterii de performanță, multidisciplinaritate și transdisciplinaritate, sau înființarea de noi unități 

în domeniile de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) de excelență, promovate în cadrul UDJG. 

(2) După aderare, unitățile de cercetare vor respecta prevederile și cerințele impuse de 

Regulamentul de organizare și funcționare al Reform-UDJG.  

Art. 3 ReForm-UDJG are ca scop desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală, 

cercetare aplicativă inovativă, expertize și transferul de tehnologii în domeniile de excelenţă CDI 

promovate de UDJG, publicarea de articole relevante pe fluxul principal al publicațiilor, brevetarea 

rezultatelor, dezvoltarea de produse, servicii şi promovarea dezvoltării durabile. 

Art. 4 ReForm-UDJG funcţionează conform legii, prevederilor Cartei universităţii şi prezentului 

Regulament, având personal de conducere care asigură desfăşurarea activităţilor proprii, precum şi 

o evidenţă contabilă distinctă, în cadrul contabilităţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. 

Art. 5 ReForm-UDJG este subordonată Consiliului de Administraţie al Universităţii „Dunărea de 

Jos”  din Galați. 

Art. 6 Sediul ReForm-UDJG este în Galați, str. Domnească nr. 47, 800008. 

 

CAPITOLUL II. MISIUNE ȘI OBIECTIVE 

Art. 7 ReForm-UDJG se înființează și va funcționa în vederea mobilizării eficientă a resurselor 

UDJG pentru cercetări de anvergură, competitive la nivel regional, național și internațional, 

asigurarea sustenabilității pe termen mediu și lung, transferul de tehnologie, formarea resursei 

umane, prin activități CDI multi-, inter- și transdisciplinare majore cu impact științific, economic, 

cultural și social. 

Art. 8 Platforma va constitui un cadru modern de organizare a activității CDI pentru antrenarea și 

utilizarea eficientă a resurselor materiale, umane (inclusiv a tinerilor cercetători, posdoctoranzi, 

doctoranzi, masteranzi și studenți) și a infrastructurii strategice, care vor fi mobilizate eficient în 

activități de cercetare multi-, inter- și transdisciplinare cu impact științific, tehnologic, cultural și 

social.  

http://www.ugal.ro/


ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  

 

Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, te.: +40 336 130 109, fax +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu character personal 
2/7 

Art. 9 Platforma va integra activitatea unităților de cercetare performante cu cea a școlilor doctorale 

în vederea creșterii eficienței, a performanței științifice și a vizibilității UDJG. 

Art. 10 Organizarea și funcționarea ReForm-UDJG derivă din Strategia națională de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, Strategia națională pentru competitivitate 2014 – 2020 și, 

totodată, din viziunea UDJG privind activitatea de cercetare științifică și creație artistică, care 

urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: 

 Afirmarea UDJG la nivel regional și global. 

 Calitatea de „Leadership" regional în domenii strategice, la frontiera dintre ştiinţă şi tehnologie. 

 Excelenţă prin internaţionalizare. 

Art. 11 Direcțiile prioritare ale ReForm-UDJG vor avea în vedere: 

- Dezvoltarea unor unități de cercetare performante prin concentrarea resurselor şi prioritizarea 

alocării lor, încurajarea parteneriatelor și a abordărilor multidisciplinare, evaluarea impactului 

fundamental și aplicativ pentru a facilita inovarea. 

- Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi 

inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial demonstrat, prin parteneriate și rezultate 

relevante, cu vizibilitate și aplicabilitate. 

- Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii, prin internaţionalizarea 

cercetării, și creşterea vizibilității, prin stabilirea de parteneriate în domenii strategice. 

- Crearea unui mediu stimulativ pentru cercetarea fundamentală și aplicativă. 

- Direcționarea activităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare în acord cu nevoile societății, 

pentru a răspunde unor teme legate de provocările globale, de importanţă națională și 

internațională. 

- Dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, pentru transformarea activității de cercetare, 

dezvoltare și inovare într-un factor al progresului științific și al creşterii economice. 

 

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA ȘI ACTIVITĂȚILE REFORM-UDJG   

Art. 12 Activitatea unităților de cercetare din cadrul ReForm-UDJG va fi structurată în următoarele 

domenii: 

1. Științe inginerești, științe exacte și științe ale naturii 

2. Științe sociale, științe umaniste și arte  

3. Științe biomedicale, știința sportului și  a educației fizice 

Art. 13 Afilierea cercetătorilor la grupuri sau unități de cercetare din cadrul ReForm-UDJG nu este 

condiționată sau restricționată, orice membru al comunității academice având posibilitatea de 

dezvoltare independentă sau în grupuri profesionale, beneficiind nerestricționat de infrastructura de 

cercetare disponibilă. 

Art. 14 Prin strategia sa, ReForm-UDJG încurajează asocierea cercetătorilor în colective, cu 

prioritate interdisciplinare, în vederea alocării eficientă a resurselor, în direcții de cercetare 

strategice pe termen scurt, mediu și lung. 

Art. 15 Domeniile specifice de cercetare ştiinţifică, derulate în cadrul ReForm-UDJG, sunt 

formulate în acord cu strategiile și priorităţile naţionale şi europene ale CDI, în perioada 2014-2020. 

Activitățile generale ale ReForm-UDJG vizează: 

A. Activităţi CDI  care vor fi derulate prin proiecte susținute prin: 

a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi alte programe finanţate la nivel naţional 

din fonduri de la bugetul de stat; 

b) programe internaţionale; 

c) colaborări cu companii, firme industriale româneşti şi internaţionale, persoane fizice, în scopul 

atragerii capitalului privat în această activitate. 

B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, constând în: 

1. Asistenţă tehnică, consultanţă, expertiză, furnizare de servicii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice 

persoanelor fizice şi/sau juridice interesate. Elaborarea de studii de perspectivă, prognoză, note 

de fundamentare, teme de proiectare, studii de fezabilitate, analize şi documentaţii în domeniile 

de competenţă ale ReForm-UDJG. 

2. Activităţi de consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale şi în alte domenii juridice şi de 

patrimoniu, prin unitățile de cercetare specializate. 
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3. Activităţi privind standardizarea, măsurarea, încercarea şi certificarea calităţii produselor 

destinate omologării şi (micro)producţiei sau transferului tehnologic. 

4. Angajarea şi desfăşurarea de activităţi de cooperare tehnică şi ştiinţifică internă şi internaţională 

în domeniile de activitate ale ReForm-UDJG. 

5. Elaborarea de produse informatice pentru comunicaţii şi baze de date în domeniile de 

competenţă. 

6. Activităţi de microproducţie şi servicii în domeniul de activitate. 

7. Elaborarea de proceduri, norme de calitate şi control pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter 

tehnic şi economic. 

8. Elaborarea şi aplicarea de programe de management al calităţii pe direcţii de activitate. 

9. Reprezentare în organizaţiile şi consiliile de specialitate interne şi internaţionale. 

10. Elaborarea de programe şi strategii de cercetare-dezvoltare ale universității şi participarea la 

elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării şi dezvoltării. 

11. Activităţi de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice sau a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice. 

12. Realizarea, promovarea şi valorificarea unor creații cultural-artistice. 

13. Organizarea şi participarea la activităţi vizând schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice 

(schimb de date), congrese, simpozioane, publicaţii, vizite reciproce de lucru ale specialiştilor 

etc. 

C. Activități de creație artistică, care pot include: 

- activități ale artiștilor individuali (sculptori, pictori, caricaturiști, gravori etc.); 

- activități ale scriitorilor individuali (opere scrise și  lucrări tehnice);   

- activități ale ziariștilor independenți; 

- restaurări ale operelor de artă;  

- organizarea de spectacole; 

- producție de filme (cinematografie și video). 

Art. 16 În cadrul obiectului său de activitate, ReForm-UDJG poate colabora şi la realizarea unor 

activităţi CDI privind securitatea naţională şi alte activităţi conexe, cu avizul autorităţii de stat 

pentru cercetare-dezvoltare și cu aprobarea CA și a Senatului Universitar.  

 Art. 17 În cadrul obiectului său de activitate, ReForm-UDJG îşi poate diversifica activitățile și 

serviciile în scopul valorificării resurselor (resurse umane, infrastructură), asigurării sustenabilității 

și a vizibilității naționale și internaționale, cu aprobarea CA și a Senatului universitar. 

Art. 18 Planul strategic pe termen scurt, mediu și lung, propus de ReForm-UDJG, integrează 

planurile operaționale ale unităților de cercetare, se analizează și se avizează de către Consiliul 

pentru cercetare știintifică al UDJG (CCȘ-UDJG), și se aprobă de către CA și Senatul universitar. 

 

CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL 

Art. 19 În desfășurarea activităților de CDI și de transfer tehnologic, ReForm-UDJG foloseşte 

bunurile de patrimoniu ale UDJG aflate în infrastructura unităților de cercetare pe care le 

administrează. 

Art. 20 Înstrăinarea, închirierea, concesionarea sau casarea bunurilor de patrimoniu ale ReForm-

UDJG se efectuează cu aprobarea CA, respectând legislația în vigoare. 

Art. 21 (1) Concesionarea unor servicii sau activităţi se poate face în scopul stimulării transferului 

rezultatelor activităţii CDI sau al eficientizării activităţii economice a ReForm-UDJG, în baza unor 

acorduri de parteneriat, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.  

(2) ReForm-UDJG poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin diverse forme 

asociative sau de parteneriat public-privat, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării și 

asigurării sustenabilității, cu aprobarea CA. 

(3) ReForm-UDJG poate contribui la realizarea de structuri de tip spin-off sau start-up, pentru 

valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat, cu avizul CCȘ-

UDJG și aprobarea CA și a Senatului universitar.  

 

CAPITOLUL  V - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ 
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Art. 22 (1) Structura organizatorică a ReForm-UDJG se aprobă de către CA și de către Senatul 

universitar. 

(3) O unitate de cercetare din cadrul ReForm-UDJG (institut, centru de cercetare, laborator conectat 

la rețele naționale și transnaționale), desfășoară activități CDI în domeniile ReForm și are resurse 

umane și materiale specializate.  

(4) Resursele umane dintr-o unitate de cercetare științifică sunt: cadre didactice ale UDJG, 

cercetători ştiinţifici, studenți/masteranzi, doctoranzi, cercetători ştiinţifici post-doc precum şi 

personal tehnic specializat. Cercetătorii ştiinţifici din alte entităţi de cercetare din ţară şi din 

străinătate pot lucra, pe perioade limitate, în unitățile de cercetare ale ReForm-UDJG, cu sarcini 

specifice.  

(5) O unitate de cercetare poate avea, în componenţa sa, laboratoare specializate care derulează 

activităţi CDI în domenii specifice, în acord cu direcțiile de cercetare competitive promovate de 

ReForm-UDJG. 

 (6) Unitățile de cercetare din structura ReForm-UDJG care, timp de trei ani consecutivi, nu 

îndeplinesc criteriile de performanţă impuse prin planul de management, vor fi supuse analizei 

Consiliului de Conducere al ReForm-UDJG, care poate lua decizia de restructurare, desfiinţare sau 

includere în altă unitate de cercetare. Decizia este validată de CCȘ-UDJG și aprobată de către CA și 

Senatul universitar.  

CAPITOLUL VI – CONDUCEREA ReForm-UDJG 

Art. 23 (1) Structura de conducere a ReForm-UDJG este Consiliul de coordonare, din care fac 

parte: 

 Directorul general ReForm-UDJG 

 Directorul ştiinţific ReForm-UDJG 

 Cordonatorii domeniilor ReForm-UDJG 

(2) Funcţiile de conducere executivă a ReForm-UDJG sunt: 

 Director general  

 Director ştiinţific 

Art. 24 (1) Funcția de Director general al ReForm-UDJG se ocupă prin concurs, pentru o perioadă 

de 4 ani (perioada de mandat care corespunde cu mandatul Rectorului).  

(2) Candidaţii la funcţia de Director general al ReForm-UDJG vor prezenta un plan managerial care 

va fi făcut public cu cel puţin 14 zile înainte de data alegerilor. Pot candida la funcţia de director 

general numai membrii titulari ai ReForm-UDJG, cu titlul ştiinţific de doctor şi cu experienţă 

recunoscută în managementul activităților CDI, cu vizibilitate la nivel național și internațional, care 

îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile de concurs stabilite de CCȘ-UDJG și aprobate de către CA 

și Senatul universitar.  

Art 25. Directorul științific este propus de către Directorul general, dintre membrii titulari ai   

ReForm-UDJG, și este avizat de CCȘ-UDJG. 

Art. 26 (1) Structura de conducere a ReForm-UDJG este validată de CA și de către Senat.  

(2) Directorul general al ReForm-UDJG încheie, cu Consiliului de Administraţie al Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galați, un contract de management cuprinzând indicatorii de performanţă 

asumaţi pentru perioada de conducere, care este avizat de CCȘ-UDJG și aprobat de către CA și 

Senatul universitar.  

(3) Directorul general sau directorul ştiinţific nu pot ocupa în acelaşi timp şi funcţia de coordonator 

al unei unități de cercetare. 

(4) Vacantarea unui loc în Consiliul de coordonare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. 

Consiliul de coordonare al ReForm-UDJG  
Art. 27 Consiliul de coordonare este responsabil de: 

- Formularea strategiei CDI şi a planului anual de activităţi al ReForm-UDJG, în conformitate cu 

strategia CDI a UDJG, strategia națională și tendințele pe plan internațional.   

- Asigurarea cadrului şi a instrumentelor necesare pentru realizarea activităţilor, pentru asigurarea 

calităţii și respectarea  deontologiei profesionale. 

- Formularea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea anuală a unităților de cercetare 

ştiinţifică. 
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- Analiza rezultatelor obţinute de unitățile de cercetare ştiinţifică ale ReForm-UDJG, în urma 

evaluării anuale. 

- Propunerea, către CCȘ-UDJG, a analizei  oportunităților privind modificarea structurii 

organizatorice şi funcţionale a ReForm-UDJG, respectiv privind înfiinţarea, desfiinţarea sau 

reorganizarea unităților de cercetare ştiinţifică din structura ReForm-UDJG. 

- Elaborarea  bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi prezintarea,  anual, către CA, a  unui 

Raport asupra situaţiei financiare. 

- Analizarea  oportunităţilor  privind investiţiile în cadrul ReForm-UDJG, identificarea  resurselor  

și stabilirea  priorităţilor anuale de dezvoltare şi monitorizare a infrastructurii ReForm-UDJG. 

- Analizarea  resursei  umane  şi stabilirea  priorităţilor  privind necesarul de personal (cercetători, 

tehnicieni etc) al unităților de cercetare. 

- Monitorizarea  managementului financiar al activităţilor din cadrul ReForm-UDJG şi înaintarea 

de  propuneri de măsuri corective în scopul optimizării utilizării resurselor. 

Art. 28 (1) Consiliul de coordonare se întruneşte, de regulă, trimestrial, sau ori de câte ori interesele 

ReForm-UDJG o impun, la convocarea directorului general sau la solicitarea a cel puţin jumătate 

dintre membri. 

(2) Şedinţele Consiliului de coordonare sunt conduse de către directorul general al ReForm-UDJG, 

iar în lipsa acestuia, de către directorul ştiinţific. 

Art. 29 Până la data de 15 februarie a fiecărui an, Consiliul de coordonare prezintă CCȘ-UDJG, CA 

și Senatului universitar un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza rapoartelor 

unităților de cercetare din componența ReForm-UDJG şi a planului operațional aprobat. 

Directorul general al ReForm-UDJG 

Art. 30 Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele ReForm-UDJG în relaţiile cu CA, Senatul 

universitar și CCȘ-UDJG, cu instituții academice și de cercetare din țară și străinătate, cu 

organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; 

b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi modul de inter-relaţionare la nivelul unităților de cercetare 

din cadrul ReForm-UDJG, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul Consiliului de 

coordonare; 

c) propune CA și Senatului universitar modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a 

ReForm-UDJG; 

d) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale şi a 

prevederilor interne ale UDJG; 

e) organizează acţiuni de promovare a resurselor, a capacităţii activității CDI şi a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice din ReForm-UDJG, adresate reprezentanţilor mediului economic, 

administrativ şi social. Anual, prezintă, spre aprobare, Consiliului de Conducere, calendarul 

activităţilor de promovare a resurselor şi rezultatelor CDI ale ReForm-UDJG; 

f) analizează semestrial stadiul valorificării rezultatelor cercetării; 

g) realizează şi menţine un cadru de informare permanentă asupra capacităţii şi a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice ale ReForm-UDJG, deschis către comunitatea ştiinţifică şi economică de la 

nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

h) are atribuţii şi răspunderi pentru fondurile rezultate din activitatea directă a ReForm-UDJG, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

i) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea 

ReForm-UDJG; 

j) exercită orice alte atribuţii, în cadrul ReForm-UDJG, care îi sunt delegate de Consiliul de 

coordonare sau de către CA. 

Directorul știinţific al ReForm-UDJG 

Art. 31 Directorul științific are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) analizează planurile proprii de cercetare-dezvoltare ale unităților de cercetare şi conformitatea 

acestora cu strategia şi planul de activităţi al ReForm-UDJG şi al universităţii. În urma analizei, 

formulează propuneri de elaborare a strategiei de dezvoltare a activităţii CDI a ReForm-UDJG şi 

a planurilor anuale de activităţi, pe care le transmite, spre dezbatere şi validare,  Consiliului de 

coordonare; 
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b) analizează şi avizează rapoartele unităților de cercetare ştiinţifică referitoare la gradul de 

îndeplinire a indicatorilor de performanță. Semestrial, sau de câte ori este necesar, transmite 

Consiliului de coordonare date referitoare la stadiul de desfăşurare a  activităților CDI derulate în  

cadrul ReForm-UDJG şi propune măsuri corective, dacă este cazul. 

c) propune Consiliului de coordonare măsuri privind dezvoltarea resurselor umane ale ReForm-

UDJG şi încadrarea personalului de cercetare; 

d) în urma solicitărilor primite de la unitățile de cercetare ştiinţifică, propune Consiliului de 

coordonare calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate/găzduite de către ReForm-UDJG; 

e) în urma solicitărilor primite de la unitățile de cercetare ştiinţifică, propune Consiliului de 

coordonare, spre aprobare, acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific, 

tehnologic, economic și social  în care este implicată ReForm-UDJG; 

f) formulează, implementează şi monitorizează acţiunile de protecție a proprietăţii intelectuale şi 

ale drepturilor de autor pentru rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică; 

g) analizează solicitările unităților de cercetare și propune Consiliului de Conducere, spre aprobare, 

planul de realizare a pregătirii pentru transfer tehnologic, inclusiv prototiparea; 

h) realizează analize şi studii de piaţă privind valorificarea rezultatelor activităţilor CDI ale              

ReForm-UDJG şi propune Consiliului de coordonare acţiuni de marketing şi cooperare cu 

reprezentanţi ai mediului economic, administrativ şi social; 

i) exercită orice alte atribuţii care îi sunt delegate de Consiliul de Coordonare. 

 

CAPITOLUL VII – RESURSE UMANE 

Art. 32 (1) ReForm-UDJG are, în organigrama sa, posturi permanente și posturi vacante.  

(2) Posturile permanente sunt următoarele: 

- Director general (84 ore/lună) 

- Director științific (84 ore/lună) 

- Secretar (42 ore/lună) 

- Administrator financiar (42 ore/lună) 

- Consilier juridic (42 ore/lună) 

(3) Un număr de posturi vacante se va stabili în statele de funcții ale unităților de cercetare, care se 

vor ocupa pe perioadă determinată, în funcție de contractele derulate. 

(4) Personalul din cadrul ReForm-UDJG își va desfășura activitatea în baza unui contract de muncă 

individual cu timp parțial, încheiat pe durată determinată. 

(5) Salariul brut al Directorul general, al Directorului științific și al Directorilor de departamente se 

vor  calcula la nivelul funcțiilor de conducere din universitate (decan/prodecan/șef de departament), 

corespunzător numărului de ore specificat prin contractul individual de muncă. 

(4) Salariile  pentru secretar, administratorul financiar și consilierul juridic se vor  calcula la nivelul 

funcției de bază, corespunzător numărului de ore prevăzute în contractul individual de muncă. 

(5) Posturile de secretar, administrator financiar și consilier juridic vor fi ocupate de angajați cu 

norma de bază în UDJG, la propunerea Consiliului de coordonare și cu aprobarea CA. 

(6) Responsabilitățile posturilor de execuție sunt stabilite de către Directorul general și aprobate de 

Consiliul de coordonare. 

(6) Salariile pentru posturile permenente ale ReForm-UDJG se vor asigura din veniturile proprii ale 

UDJG și prin sustenabilitatea platformei ReForm-UDJG. 

CAPITOLUL VIII – RELAŢII FINANCIARE 

Art. 33 (1) ReForm-UDJG are o evidenţă contabilă distinctă, în cadrul contabilităţii UDJG. 

(2) ReForm-UDJG întocmeşte, anual, planul de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare. 

Datele financiare sunt parte a Raportului anual al ReForm-UDJG, supus aprobării CA și Senatului 

universitar.   

(3) Veniturile ReForm-UDJG se constituie din următoarele surse: 

- regia granturilor câștigate prin competiții naționale și internaționale;  

- contracte cu agenții economici, servicii de cercetare-dezvoltare, microproducţie etc.; 

- taxe de participare la evenimente științifice organizate/găzduite de ReForm-UDJG; 

- sponsorizări. 
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(4) Consiliul de coordonare hotărăşte cu privire la utilizarea fondurilor atrase de ReForm-UDJG, 

potrivit obiectului său de activitate, cu aprobarea CA şi cu respectarea prevederilor legale. 

(5) ReForm-UDJG este supus procedurilor de audit intern ale UDJG. 

Art.34 (1) Operaţiunile financiare în lei și valută ale ReForm-UDJG sunt derulate prin conturi 

dedicate deschise de către UDJG, conform reglementărilor legale în vigoare.  

Art.35 (1) UDJG, prin ReForm-UDJG, poate finanţa proiecte interne de cercetare, dezvoltare și 

inovare, propuse și realizate de către unitățile cercetare ştiinţifică, având ca scop susținerea tinerilor 

cercetători şi formulate ca răspuns la necesităţi majore evidenţiate în interiorul universităţii. 

(2) UDJG poate susține activitatea ReForm-UDJG și va include în bugetul său de venituri şi 

cheltuieli fondurile necesare realizării unor proiecte, investiţii, dotări, achiziţionării  de aparatură, 

echipamente şi instalaţii pentru ReForm-UDJG, precum şi pentru asigurarea mentenanţei 

infrastructurii de cercetare ştiinţifică avansată. 

CAPITOLUL  IX – COOPERARE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Art. 36 (1) Pentru realizarea obiectivelor specifice, UDJG, prin ReForm-UDJG, poate forma sau 

poate participa la consorţii de cercetare, pe baze contractuale, cu alte entităţi de cercetare ştiinţifică 

din ţară şi din străinătate: universităţi, institute de cercetare, companii şi firme, asociaţii, agenţii sau 

structuri ale administraţiei publice. 

(2) Prin intermediul ReForm-UDJG, UDJG poate participa la structuri regionale, naţionale şi 

internaţionale de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi de cunoaştere, prin încheierea de 

acorduri specifice, la propunerea Consiliului de coordonare al ReForm-UDJG şi cu aprobarea CA. 

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE 

Art. 37 Litigiile interne ale ReForm-UDJG, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre 

rezolvare conform regulamentelor interne ale UDJG. 

Art. 38 Modificările şi completările prezentului Regulament se pot face la propunerea Consiliului 

de coordonare al ReForm-UDJG, cu respectarea actelor normative legale, cu avizul CA și cu 

aprobarea Senatului universitar. 
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