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REGULAMENTUL 

 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL 
UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU 

 
 

Capitolul I.  PRINCIPII GENERALE 
  
     Art. 1. (1) Consiliul Ştiinţific din Universitatea Româno-Germană din Sibiu este un organ 
consultativ al Senatului Universităţii. 
     (2) Consiliul Ştiinţific funcţionează pe durata mandatului Senatului, cu respectarea 
prevederilor legale. 
     Art. 2. Consiliul Ştiinţific coordonează şi asigură orientarea activităţii de cercetare-
dezvoltare-inovare în acord cu Planul strategic al universităţii, Strategia cercetării din  
Universitatea Româno-Germană din Sibiu şi cu programele naţionale şi internaţionale de 
cercetare ştiinţifică. 
     Art. 3. În colaborare cu Senatul, Consiliul Ştiinţific elaborează strategia, politicile, planurile 
operaţionale şi regulamentele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate. 
     Art. 4. Consiliul Ştiinţific înregistrează şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică a 
cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din 
universitate precum şi a centrelor de cercetare din universitate. 
     Art. 5. Prin comisiile sale, Consiliul Ştiinţific organizează şi urmăreşte realizarea tuturor 
activităţilor aferente desfăşurării cercetării în universitate şi se pronunţă asupra aspectelor de 
etică pe care le ridică activitatea de cercetare ştiinţifică. 
  
Capitolul II.  MANAGEMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  
   
     Art. 6. (1) Din Consiliul Ştiinţific fac parte cadre didactice şi cercetători cu performanţe 
ştiinţifice deosebite. 
 (2) Consiliul ştiinţific este format din 5-7 membri reprezentând colectivele 
specializate  şi interdisciplinare. Membri Consiliului Cercetării Ştiinţifice sunt propuşi de 
Consiliile facultăţilor. 

(3) Preşedintele Consiliului ştiinţific este numit de Senatul universităţii. 
(4) Din Consiliul ştiinţific face parte, de drept, Directorul  Centrului de cercetare. 

     Art. 7. Componenţa şi conducerea Consiliul Ştiinţific sunt validate de Senatul Universităţii.  
      Art. 8. (1) Preşedintele convoacă şi prezidează reuniunile Consiliului Cercetării Ştiinţifice, 

asigură elaborarea hotărârilor şi-l informează cu privire la îndeplinirea acestora.                     
              (2) El reprezintă consiliul în relaţia cu Senatul şi Consiliul de Administraţie. 

     Art. 9. Consiliul se reuneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare, la convocarea preşedintelui 
sau a majorităţii simple a consiliului. 
     Art. 10. Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis.   
     Art.11. (1) În activitatea sa, Consiliul Ştiinţific colaborează cu facultăţile şi departamentele 
pentru asigurarea unei coordonări unitare a activităţii de cercetare multi- şi interdisciplinară 
desfăşurată de cadrele didactice şi cercetătorii acesteia. Prin aceasta se urmăreşte stimularea 
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generală a activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare, desfăşurate în cadrul universităţii 
printr-o serie de acţiuni menite să sprijine capacitatea instituţională de accesare a programelor 
de finanţare a cercetării, să promoveze vizualizarea rezultatelor cercetării şi să sporească 
capacitatea instituţională de accesare şi implementare a proiectelor de cercetare naţionale şi 
internaţionale. 
     (2) Consiliul Ştiinţific asigură, în vederea creşterii eficienţei procesului de activitate ştiinţifică, 
prin colaborarea permanentă cu facultăţile, departamentele şi colectivele de cercetare, 
îndeplinirea următoarelor atribuţii: 
      - participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare în 
domeniile proprii; 

- monitorizarea şi constituirea unei baze de date privind programele de cercetare, 
conferinţele naţionale şi internaţionale, revistele şi publicaţiile de interes; 
      - actualizarea şi transmiterea informaţiilor către comunitatea de cercetare a 
universităţii/facultăţilor/departamentelor, inclusiv prin pagina de internet, privind programele de 
cercetare pentru care există apeluri de proiecte: specificul programelor,  documentaţia 
necesară, categoria  participanţilor şi calendarul; 
       - asigură gestionarea şi monitorizarea derulării programelor de cercetare finanţate prin 
programe naţionale şi internaţionale, a contractelor de cercetare cu agenţi economici şi a 
diseminării rezultatelor acestora; 
       - acordă asistenţă tehnică  şi consultanţă pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, 
contractelor; 

- propune modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului 
de cercetare; 

- alte atribuţii. 
 
Capitolul III.  DISPOZIŢII FINALE 
  
     Art.12. Modificările şi completările prezentului regulament se pot face cu aprobarea 
Senatului Universităţii.  
     Art.13. Regulamentul activităţii Consiliului Ştiinţific din Universitatea Româno-Germană din 
Sibiu intră în vigoare la data adoptării de către Senat.  
 
  

 
Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 63 din 09 iulie 2009 

şi modificat prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 71 din 21 decembrie 2011 
  


