UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI SENATULUI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modalităţile concrete de organizare şi
funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică a Senatului Universităţii Spiru Haret,
precum şi responsabilităţile aferente activităţilor date în competenţă.
Art.2. Comisia pentru cercetare ştiinţifică (în continuare Comisia) este structura de
specialitate a Senatului Universităţii Spiru Haret, care monitorizează, evaluează şi propune măsuri
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în conformitate cu cerinţele
procesului educaţional şi ale standardelor existente în acest domeniu la nivel naţional şi european.
Art.3. Mandatul Comisiei Senatului pentru cercetare ştiinţifică are aceeaşi durată cu
mandatul Senatului Universităţii Spiru Haret.
CAPITOLUL II
MISIUNEA ŞI ATRIBUŢIILE
COMISIEI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Art.4. Comisia are misiunea de a monitoriza activitatea de cercetare ştiinţifică, de a
îndruma aplicarea Strategiei de cercetare ştiinţifică şi de a urmări actualizarea reglementărilor
interne în domeniul cercetării ştiinţifice din Universitatea Spiru Haret.
Art.5. Comisia asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare
din Universitate, în vederea creşterii performanţelor Universităţii pe plan naţional si internaţional.
Art.6. Principalele probleme dezbătute de Comisie sunt:
a) calitatea şi evaluarea cercetării ştiinţifice;
b) etica cercetării ştiinţifice;
c) finanţarea cercetării ştiinţifice;
d) infrastructura de cercetare ştiinţifică;
e) organizarea unităţilor de cercetare ştiinţifică;
f) personalul de cercetare ştiinţifică;
g) valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Art.7. În scopul îndeplinirii misiunii încredinţate, Comisia:
a) analizează bugetul de venituri şi cheltuieli destinat activităţii de cercetare ştiinţifică şi
propune măsuri de corelare a acestuia cu cerinţele activităţii de cercetare ştiinţifică;

b) avizează componenta referitoare la cercetarea ştiinţifică din raportul anual al
Rectorului cu privire la starea Universităţii.
c) dezbate programele de cercetare ştiinţifică prioritare;
d) avizează strategia cercetării ştiinţifice în Universitatea Spiru Haret pe termen
scurt, mediu şi lung;
Art.8. Comisia asigură îndeplinirea misiunii, de regulă, prin următoarele atribuţii:
a) analizează şi evaluează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din
Universitate şi propune măsuri de îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile strategice şi
operaţionale;
b) avizează criteriile de apreciere a activităţii centrelor de cercetare ştiinţifică
existente la nivelul Universităţii şi al facultăţilor/departamentelor de studii;
c) încurajează performanţa în activitatea ştiinţifică şi avizează propunerile de
acordare a premiilor pentru cercetarea ştiinţifică;
d) mobilizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor şi
studenţilor/masteranzilor din Universitate şi avizează propunerile de granturi anuale;
e) oferă sprijin revistelor ştiinţifice existente în Universitate, în vederea cotării lor
viitoare de către organismele internaţionale de evaluare scientometrică;
f) orientează activitatea de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu strategia Universităţii,
precum şi cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;
g) stimulează crearea de centre de cercetare ştiinţifică pe domenii de interes pentru
beneficiari şi avizează cererile de înfiinţare a acestora;
h) sprijină activitatea de cercetare ştiinţifică pe baza Strategiei de cercetare ştiinţifică
a Universităţii şi a planurilor de cercetare ştiinţifică elaborate la nivelul facultăţilor/
departamentelor şi centrelor de cercetare;
i) stimulează publicarea articolelor ştiinţifice în reviste cotate pe plan naţional şi
internaţional.
Art.9. Comisia avizează documentele sistemului de management al calităţii referitoare
la organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetarea ştiinţifică (regulamente, metodologii,
proceduri).
Art.10. Pentru evaluarea cercetării ştiinţifice de către Senatul Universităţii, Comisia:
a) solicită sprijin metodologic prorectorului responsabil cu cercetarea ştiinţifică în
Universitatea Spiru Haret;
b) solicită date Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică, precum şi centrelor de
cercetare ştiinţifică existente la nivelul facultăţilor / departamentelor.
CAPITOLUL III
COMPETENŢELE MEMBRILOR COMISIEI
Art.11. Preşedintele Comisiei are următoarele competenţe
a) asigură executarea hotărârilor Comisiei şi informează membrii Comisiei cu privire
la executarea acestora;
b) convoacă şi prezidează lucrările Comisiei, potrivit cerinţelor normative şi
metodologice în vigoare;
c) coordonează Secretariatul Comisiei şi răspunde de păstrarea documentelor
rezultate din activitatea Comisiei;
d) planifică şedinţele ordinare ale Comisiei şi stabileşte ordinea de zi a acestora;
e) reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul, Rectorul, Consiliul de Administraţie şi cu
celelalte organisme de conducere academică ale Universităţii.
Art.12. Membrii Comisiei au următoarele competenţe:

a) asigură realizarea obiectivelor stabilite prin programul de activităţi al Comisiei
pentru cercetarea ştiinţifică;
b) elaborează şi prezintă în şedinţele de lucru ale Comisiei, analize şi materiale
documentare referitoare la unele disfuncţii în activitatea de cercetare ştiinţifică;
c) oferă sprijin coordonatorilor activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivelul
facultăţilor, departamentelor de studii şi centrelor de cercetare;
d) participă, după caz, la elaborarea strategiei de cercetare ştiinţifică a Universităţii şi
a planurilor operaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice;
e) participă la şedinţele de lucru ale Comisiei şi abordează probleme de interes
pentru activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii;
f) propun soluţii de eficientizare a activităţii de cercetare ştiinţifică.
Art.13. Secretarul Comisiei are următoarele competenţe:
a) asigură măsurile organizatorice necesare bunei desfăşurări a şedinţelor de lucru
ale Comisiei;
b) asigură redactarea rapoartelor şi proceselor verbale ale şedinţelor de lucru şi ţine
evidenţa tuturor documentelor Comisiei;
c) informează la timp membrii Comisiei despre activităţile care urmează a fi
desfăşurate şi ordinea de zi a acestora;
d) răspunde de arhivarea documentelor Comisiei, potrivit cerinţelor legii arhivelor şi
ale nomenclatorului arhivistic.
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI
Art.14. Comisia este formată din 5-7 membri, cadre didactice şi 1 reprezentant al
studenţilor, în următoarea structură: preşedinte şi membri, dintre care un membru al Comisiei
îndeplineşte şi funcţia de secretar tehnic.
Art.15. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe baza Programului anual de activităţi,
elaborat în consonanţă cu obiectivele strategice ale Universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice.
Art.16. Pentru exercitarea atribuţiilor, Comisia se întruneşte, de regulă, lunar, în
şedinţe de lucru ordinare, iar la nevoie, în şedinţe extraordinare.
Art.17. Şedinţele de lucru extraordinare se desfăşoară la convocarea preşedintelui
Comisiei sau a preşedintelui Senatului Universităţii.
Art.18. Comisia îşi desfăşoară activitatea dacă sunt prezenţi la întrunirea de lucru
două treimi din membrii acesteia.
Art.19. (1) În exercitarea atribuţiilor care-i revin, Comisia adoptă hotărâri proprii.
(2) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul
acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor.
(3) Hotărârile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de preşedinte şi
secretar.
(4) Copiile şi extrasele acestora se eliberează numai cu aprobarea preşedintelui Comisiei.
Art.20. La propunerea preşedintelui Comisiei, pentru probleme deosebite care
urmează a fi dezbătute la şedinţele de lucru pot fi invitate persoane competente din afara
acesteia, pentru acordarea de sprijin în rezolvarea problemelor supuse dezbaterii.
Art.21. Pentru realizarea unor obiective, Comisia poate constitui grupuri de lucru, cu
caracter consultativ, formate din cadre didactice din afara Senatului Universităţii.
Art.22. Prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret
poate fi invitat, fără drept de vot, la şedinţele comisiei.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.23. Anual, Comisia sprijină elaborarea raportului privind cercetarea ştiinţifică în
cadrul Universităţii Spiru Haret, pe care-l prezintă în Senatul universitar, pentru aprobare,
până la data de 1 martie.
Art.24. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din 26.09.2012,
modificat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru Haret din data 09.05.2013.
Preşedinte al Senatului,
Conf.univ.dr. Florin Făinişi

