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

Anexă la Hotărârea Senatului nr. 218 din 5 decembrie 2016
Președintele Senatului UDJG,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu

Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului pentru cercetare științifică al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați
A. Definire și atribuții
Art. 1. Consiliul pentru Cercetare știinţifică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
(CCȘ-UDJG) este o structură cu rol consultativ. Scopul principal al activității CCȘ-UDJG este
elaborarea strategiei de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare a UDJG pe care o supune pentru
aprobare Consiliului de administraţie şi Senatului universităţii. De asemenea, CCȘ-UDJG identifică
direcțiile de cercetare prioritare în UDJG, asigură coordonarea, orientarea şi evaluarea activităţii de
cercetare ştiinţifică şi de inovare din cadrul universităţii, precum şi monitorizarea activității centrelor
de cercetare și utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare avansată, în vederea creșterii
performanței științifice și a vizibilității comunității academice.
Art. 2. CCȘ-UDJG contribuie la evaluarea activității de cercetare a cadrelor didactice, a
cercetătorilor și a tinerilor postdoctoranzi, doctoranzi și studenți, implicați în activități de cercetare.
Evaluarea vizează identificarea modalităților de diseminare a rezultatelor cercetării, în scopul
îmbunătățirii calității, creșterii vizibilității și a impactului științific și aplicativ.
Art. 3. CCȘ-UDJG se implică în identificarea oportunităților de finanțare a cercetării,
stimularea membrilor comunității academice pentru accesarea de fonduri prin proiecte în competiții
naționale și internaționale, precum și de organizarea unor competiții interne pentru selecția de
proiecte finanțate din fondurile UDJG, în cadrul planului intern de cercetare, dezvoltare și inovare.
Art. 4. CCȘ-UDJG se implică în elaborarea strategiei privind internaționalizarea cercetării
științifice din cadrul UDJG, în perioada 2016-2020, și stabilirea măsurilor concrete pentru
implementarea cu succes a acestei strategii.
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Art. 5. CCȘ-UDJG colaborează cu Serviciul cercetare-dezvoltare-inovare, avizează
procedurile propuse de acesta și propune măsuri de eficientizare a activității privind lansarea și
monitorizarea proiectelor de cercetare, înregistrarea rezultatelor cercetării și raportarea acestora.
Art. 6. CCȘ-UDJG contribuie la realizarea unei metodologii pentru evaluarea internă a
centrelor de cercetare din UDJG, pe care o transmite spre analiză și aprobare Consiliului de
administrație și Senatului.
Art. 7. CCȘ-UDJG se implică în elaborarea unei proceduri privind alocarea la nivel
instituțional a fondurilor destinate activităților de cercetare, pe care o transmite spre analiză și
aprobare Consiliului de administrație și Senatului.
B. Organizare și mandat
Art. 8. CCȘ-UDJG este format din 21 de cadre didactice titulare ale UDJG. Cadrele didactice
cu funcții în cadrul structurilor de conducere ale UDJG, dețin calitatea de membru titular de drept în
CCȘ-UDJG numai pe perioada mandatului.
Art. 9. Din componența CCȘ-UDJG fac parte:
- prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică;
- prodecanii responsabili cu activități în domeniul cercetării științifice (14 membri).
Facultățile pot nominaliza în locul prodecanilor, directorul unui centru de cercetare sau o
altă persoană cu performanțe deosebite în cercetarea științifică și vizibilitate la nivel
național și internațional;
- 3 reprezentanți ai IOSUD-UDJG (directorul IOSUD-UDJG și directorii școlilor
doctorale)
- 3 reprezentanți ai Comisiei pentru cercetare știintifică a Senatului universității
(Președintele comisiei și încă doi membri).
Art. 10. CCȘ-UDJG va fi coordonat de Colegiul operativ (CO-CCȘ-UDJG) format din
prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică (președinte), directorul IOSUD-UDJG și
președintele Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului universității (vicepreședinți).
Art. 11. CCȘ-UDJG va lucra în plen sau în comisii permanente ori reunite ad-hoc.
Art. 12. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CCȘ-UDJG este structurat în următoarele
comisii permanente:
1. Comisia pentru managementul și evaluarea activității de cercetare, dezvoltare și
inovare.
2. Comisia pentru finanțarea cercetării științifice.
3. Comisia pentru organizarea și infrastructura unităților de cercetare.
4. Comisia pentru internaționalizare și promovarea vizibilității internaționale în cercetare.
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Art. 13. Responsabilii comisiilor sunt aleși prin vot, cu majoritatea simplă din numărul
membrilor CCȘ-UDJG prezenți.
Art. 14. Hotărârile comisiilor devin hotărâri ale CCȘ-UDJG, după validare în plenul
consiliului.
Art. 15. CCȘ-UDJG elaborează anual un raport de activitate care trebuie să cuprindă analiza
SWOT a activității de cercetare, dezvoltare și inovare, în acord cu strategia și obiectivele specifice
propuse.
C. Atribuțiile Colegiului operativ
Art. 16. Colegiul operativ al Consiliului pentru cercetare științifică al UDJG asigură
desfășurarea în condiții optime a activității CCȘ-UDJG și a comisiilor permanente, precum și
punerea în aplicare a măsurilor și a documentelor elaborate, după aprobarea acestora de către
Consiliul de administrație și Senatul universității.
Art. 17. Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCȘ-UDJG. În lipsa acestuia,
atribuțiile sunt preluate de unul dintre vicepreședinți.
Art 18. Secretariatul CCȘ-UDJG este asigurat de Serviciul Cercetare-dezvoltare-inovare,
care va asigura redactarea și arhivarea tuturor documentelor după aprobare.
D. Proceduri
Art. 19. CCȘ-UDJG se va întruni în ședințe ordinare o dată pe lună și în sesiuni
extraordinare, la convocarea Consiliului operativ. Comisiile se întrunesc la solicitarea responsabililor
acestora, sau la solicitarea unei treimi din membrii acestora, sau la solicitarea Colegiului operativ.
Art. 20. CCȘ-UDJG este legal constituit dacă sunt prezenți jumătate +1 din numărul
membrilor.
Art. 21. În exercitarea atribuțiilor sale, hotărârile CCȘ-UDJG se adoptă cu majoritate simplă,
prin vot deschis. Secretariatul CCȘ-UDJG va întocmi și semna un proces verbal, pentru fiecare
ședință în plen, în care se vor consemna hotărârile luate.
Art. 22. Aprobarea unor documente, care nu impune întâlnirea în plen a membrilor CCȘUDJG, se poate realiza și prin vot electronic.
E. Dispoziții finale
Art. 23. Componența CCȘ-UDJG a fost aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 207
din 6 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor acesteia.
Art. 24. Regulamentul de organizare și funcționare a CCȘ-UDJG intră in vigoare în urma
aprobării de către Consiliul de administrație și Senatul universitar.
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