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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
 

 

ANEXA 1 la 

Regulamentul privind organizarea și coordonarea activității de cercetare științifică 

 

 

 

REGULAMENT 

de funcționare a Consiliului Cercetării Științifice 
 

 

Art. 1. Preambul 

 

(1)  În conformitate cu prevederile Cartei UCV întreaga activitate de cercetare științifică din 

cadrul UCV este organizată sub coordonarea Consiliului Cercetării Științifice (CCS). 

Acesta elaborează strategia cercetării științifice a instituției, supunând-o ulterior aprobării 

Senatului universitar. În cadrul strategiei adoptate, se acordă prioritate cercetării din 

domeniile în care Universitatea este recunoscută pentru excelența științifică. 

(2)  Prorectorul pentru cercetare științifică și relații cu mediul economic răspunde direct de 

aceasta activitate, fiind în același timp președintele CCS. 

 

Art. 2. Comisii suport pentru cercetarea științifică 

 

(1)  Pentru buna funcționare a activității de cercetare științifică, precum și pentru îndeplinirea 

misiunii sale de organizare și evaluare a cercetării, CCS poate să avizeze constituirea unor 

comisii de specialitate formate din reprezentanți ai comunității academice cu expertiză în 

domenii de interes pentru activitatea de cercetare. Acestea pot avea caracter permanent sau 

temporar. 

(2)  Comisiile de specialitate pot include și specialiști din afara instituției. Ele vor fi solicitate în 

activități precum: evaluarea aplicațiilor pentru granturile interne, evaluarea centrelor de 

cercetare, avizarea rapoartelor de cercetare elaborate de grupurile de cercetare care 

derulează proiectele respective. 

(3) La nivelul Senatului UCV își exercită activitatea Comisia pentru cercetare științifică, 

stațiuni și unități CDI, ai căror membrii monitorizează calitatea activității de cercetare în 

UCV. 

 

Art. 3. Componența CCS 

 

(1)  Consiliul Cercetării Științifice este alcătuit din: 

 (a) câte un reprezentant al fiecărei facultăți, de regulă prodecanul cu responsabilități legate 

de cercetare, precum și câte un reprezentant al fiecărui departament independent; 

 (b) directorii structurilor de cercetare autonome care funcționează la nivelul instituției: 

INCESA, stațiunile didactice experimentale Banu Mărăcine, Caracal, Râmnicu Vâlcea; 

 (c) directorul Departamentului de Cercetare și Management Programe (DCMP); 

 (d) coordonatorii comisiilor de specialitate organizate la nivelul CCS; 

 (e) alte cadre didactice sau cercetători din instituție, cu rezultate remarcabile în activitatea 

de cercetare științifică. 

(2)  Membrii CCS sunt desemnați de regulă pentru un mandat de patru ani, desemnarea urmând 

sa fie reînnoită odată cu alegerea unui nou Senat al UCV. Un membru CCS poate sa fie 

revocat în cazul în care el nu mai deține funcția în virtutea căruia a fost numit membru sau 

dacă structura pe care o reprezenta își încetează activitatea. 
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Art. 4. Conducerea CCS 

 

(1)  Coordonarea operativă a CCS este asigurată de Biroul CCS format din președinte, 

vicepreședinte și membri. 

(2)  Președinte al CCS este prorectorul pentru cercetare științifică și relații cu mediul economic. 

Acesta poate delega atribuțiile sale vicepreședintelui sau altui membru al Biroului CCS. 

(3)  Vicepreședintele CCS și ceilalți membri ai Biroului CCS sunt aleși prin votul tuturor 

membrilor CCS, la propunerea președintelui. 

 

Art. 5. Atribuțiile CCS 

 

 Consiliul cercetării științifice al UCV are următoarele atribuții: 

(1)  Elaborează strategia cercetării științifice pentru UCV în vederea creșterii vizibilității și a 

gradului de integrare a UCV în structurile de cercetare naționale și internaționale. 

(2) Urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice și implementarea direcțiilor de acțiune 

privind cercetarea din UCV. 

(3)  Identifică direcțiile și domeniile în care UCV este recunoscută pentru excelență în cercetarea 

științifică și tehnologică sau în creația artistică. 

(4)  Avizează materialele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate 

Consiliului de Administrație sau Senatului UCV. 

(5)  Avizează înființarea unor noi unități de cercetare în cadrul UCV. 

(6)  Analizează propunerile facultăților din UCV referitoare la acordarea de titluri onorifice, 

diplome și distincții pentru realizări științifice, tehnice sau artistice deosebite. 

(7)  Contribuie la implementarea strategiei universității în domeniul cercetării științifice și al 

protecției și promovării proprietății intelectuale. 

(8)  Elaborează Regulamentul privind competițiile interne de granturi și de acordare de premii 

pentru activitatea de cercetare. 

(9)  Elaborează strategia de evaluare internă a activității de cercetare și avizează criteriile de 

evaluare a activității de cercetare științifică a cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, 

doctoranzilor, masteranzilor și studenților din Universitatea din Craiova. 

(10)  Analizează periodic bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea de cercetare. 

 

Art. 6. Proceduri de lucru pentru CCS 

 

 Principalele proceduri de lucru pentru activitatea Consiliului și Biroului CCS sunt 

următoarele: 

(1)  CCS se întrunește în sesiuni ordinare, minimum o dată pe semestru și în sesiuni 

extraordinare, de câte ori este nevoie. Convocarea se face de către președintele Consiliului 

sau de către o persoană desemnată de acesta. 

(2)  Hotărârile CCS se iau prin vot deschis sau secret, cu majoritate simplă din voturile 

exprimate de membrii prezenți, dacă numărul acestora este de cel puțin două treimi din 

numărul total al membrilor consiliului; 

(3)  Biroul CCS are rolul principal de a pregăti materialele ce urmează sa fie prezentate și avizate 

la întrunirile Consiliului. În intervalul dintre întruniri, Biroul poate să ia unele decizii care 

vizează atribuțiile Consiliului, acestea urmând să fie însă validate la proxima întâlnire de 

Consiliu. 

(4)  La ședințele CCS pot să fie invitate și alte persoane din instituție sau personalități științifice 

din țară și din străinătate, fără ca acestea să aibă drept de vot. 

 

Anexa este parte a Regulamentului privind organizarea și coordonarea activității de cercetare 

științifică avizat în Consiliul Cercetării Științifice din 12 .02.2021 și aprobat în Ședința Senatului 

din 25.02.2021 


