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CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor actualizate cu modificările şi
completările ulterioare ale Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea OrdonanŃei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinŃifică şi dezvoltarea tehnologică, Hotărârii
Guvernului nr. 458/1990 privind stabilirea unor măsuri în domeniile cercetării ştiinŃifice,
dezvoltării tehnologice şi proiectării, Ordinului nr. M.20/2009 al ministrului apărării naŃionale
privind participarea unităŃilor de cercetare-dezvoltare şi a instituŃiilor de învăŃământ superior
din Ministerul Apărării NaŃionale la activităti de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse
în planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnica si tehnologii militare al Ministerului
Apărării NaŃionale şi ale Cartei UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
Art. 2. (1) Consiliul ŞtiinŃific al UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” (Consiliul) este
înfiinŃat în baza prevederilor Art. 212, alin.5 din Carta UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I” şi constituie o structură deliberativ decizională în domeniul cercetării ştiinŃifice.
(2) Consiliul ŞtiinŃific are ca scop elaborarea Strategiei de cercetare ştiinŃifică a
UniversităŃii şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi luarea
măsurilor necesare pentru realizarea acestora.
Art. 3. (1) Consiliul ştiinŃific are misiunea ca prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea,
promovarea şi valorificarea cercetării ştiinŃifice desfăşurată de personalul UniversităŃii.
(2) Pentru îndeplinirea misiunii, Consiliul va acŃiona pe următoarele direcŃii principale:
(a) orientarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică din universitate în acord cu Planul Strategic
al UniversităŃii
(b) formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetarea ştiinŃifică;
(c) asigurarea caracterului inter şi multi-disciplinar al cercetării stiintifice şi transferului de
cunoştinŃe, în contextul SocietăŃii bazate pe cunoaştere şi a Ariei Europene de
Cercetare;
(d) dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinŃifice.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 4. (1) Consiliul are următoarea structură:
a) Preşedinte;
b) Vicepreşedinte;
c) Secretar;
d) Membri;
e) Biroul executiv;
f) Comisii de lucru.
(2) Preşedintele Consiliului este locŃiitorul comandantului (prorectorul) pentru cercetare
ştiinŃifică şi asigură conducerea operativă a Consiliului.
(3) Vicepreşedintele este ales dintre membrii Consiliului, prin vot deschis, la începutul
fiecărui an universitar pentru un mandat de un an.
(4) Secretarul este ales de către membrii Consiliului, prin vot deschis, pentru un mandat
egal cu al preşedintelui Consiliului ştiinŃific. Secretarul Consiliului beneficiază de suportul
tehnic al Biroului pentru programe comunitare şi cercetare ştiinŃifică universitară.
(5) Membrii Consiliului sunt:
a) prodecanii cu cercetarea ştiinŃifică ai facultăŃilor;
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b) directorii centrelor de cercetare ştiinŃifică;
c) directorii şcolilor doctorale;
d) directorul Editurii (redactorul şef al revistei „Buletinul UniversităŃii NaŃionale de
Apărare Carol I”) ;
e) directorii ştiinŃifici ai centrelor de cercetare ştiinŃifică;
Bază: Hotărârea Senatului UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” nr. 90 din 27.11.2013
f) directorul Bibliotecii Universitare;
g) şeful Biroului programe comunitare şi cercetare ştiinŃifică universitară.
h) Şeful SecŃiei coordonare activităŃi de cercetare ştiinŃifică a Colegiului NaŃional de
Apărare;
Bază: Hotărârea Senatului UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” nr. 16 din 26.03.2014
(6) Biroul executiv al Consiliului ŞtiinŃific este format din preşedintele Consiliului,
prodecanii cu cercetarea ştiinŃifică ai facultăŃilor, directorul Centrului de Studii Strategice de
Apărare şi Securitate şi secretarul Consiliului.
(7) Comisiile de lucru ale Consiliului sunt comisia pentru creşterea vizibilităŃii
ştiinŃifice şi scientometrie, comisia pentru armonizarea cadrului normativ intern în domeniul
cercetării ştiinŃifice şi comisia pentru etică şi calitate în cercetarea ştiinŃifică.

Art. 5. (1) ComponenŃa nominală a Consiliului se stabileşte în prima şedinŃă a Consiliului din
fiecare an universitar.
(2) Modificarea componenŃei nominale a Consiliului se face la propunerea preşedintelui
şi se stabileşte în şedinŃa Consiliului.

CAPITOLUL III
ATRIBUłII
SecŃiunea 1. AtribuŃiile Consiliului ştiinŃific
Art. 6. Consiliul ştiinŃific are, în principal, următoarele atribuŃii, competenŃe şi responsabilităŃi
generale:
a) avizează Strategia cercetării ştinŃifice a UniversităŃii, coroborată din punct de vedere al
obiectivelor şi al cadrului temporal cu strategia cercetării ştiinŃifice pe plan naŃional;
b) avizează planul cercetării ştiinŃifice al UniversităŃii pentru fiecare an universitar;
c) coordonează îndeplinirea planului cercetării ştiinŃifice al UniversităŃii şi analizează
periodic stadiul îndeplinirii lui;
d) avizează, modifică şi/sau actualizează de câte ori situaŃia o impune, actele normative
specifice cercetării ştiinŃifice în Universitate;
e) organizează atribuirea unor premii pentru rezultate valoroase în activitatea de de
cercetare ştiinŃifică obŃinute de personalul didactic şi de cercetare şi/sau cercetătorii
din Universitate;
f) acŃionează pentru creşterea vizibilităŃii cercetării ştiinŃifice din Universitate pe plan
naŃional şi internaŃional;
g) avizează propunerile de înfiinŃare, comasare, desfiinŃare a centrelor de cercetare
ştiinŃifică având în vedere viabilitatea acestora raportată la resursele la dispoziŃie şi
suprapunerea domeniilor de activitate, scopurilor şi obiectivelor acestora;
h) avizează propunerile pentru funcŃiile de directori ai centrelor de cercetare ştiinŃifică;
i) sprijină activitatea centrelor de cercetare ştiinŃifică, a editurii universitare şi a bibliotecii
universitare, analizând activitatea acestora şi stabilind măsuri pentru îmbunătăŃirea
rezultatelor activităŃii acestora;
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j) avizează raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare derulate în
Universitate şi la modul în care regia a fost cheltuită, pe care la sfârşitul fiecărui an
bugetar conducerea universităŃii îl prezintă senatului universitar;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinŃifice în universitate;
l) acŃionează pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinŃifice în Universitate;
m) analizează periodic şi sprijină activitatea publicistică desfăşurată în Universitate şi
indexarea în baze de date internaŃionale a publicaŃiilor editate în Universitate;
n) sprijină participarea personalului didactic şi de cercetare şi/sau cercetătorilor din
Universitate la activităŃi de cercetare ştiinŃifică în parteneriat cu instituŃii din Ńară şi din
străinătate.
Art.7. Pe linia elaborării Planului Cercetării ŞtiinŃifice al UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I” Consiliul ŞtiinŃific are următoarele atribuŃii:
a) analizează propunerile de teme de cercetare ştiinŃifică primite de la Statul Major
General, departamentele din subordinea acestora şi Statele Majore ale categoriilor de
forŃe ale armatei;
b) stabileşte obiectivele şi ariile tematice de cercetare ştiinŃifică în concordanŃă cu
solicitările eşaloanelor superioare şi cu nevoile procesului didactic din universitate;
c) stabileşte conŃinutul planului de cercetare ştiinŃifică al universităŃii, corespunzător
ariilor tematice şi obiectivelor stabilite;
d) avizează conŃinutul planurilor de cercetare ale facultăŃilor;
e) trimite spre aprobare Senatului proiectul Planului cercetării ştiinŃifice a UniversităŃii.
f) avizează temele de cercetare ştiinŃifică propuse de conducătorii de doctorat în cadrul
studiilor universitare de doctorat.
Art.8. Pe linia îndeplinirii Planului Cercetării ŞtiinŃifice al UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I” Consiliul ŞtiinŃific are următoarele atribuŃii:
a) analizează periodic îndeplinirea planurilor de cercetare ştiinŃifică ale facultăŃilor,
CSSAS şi al UniversităŃii;
b) stabileşte măsurile pentru sprijinirea facultăŃilor şi CSSAS în îndeplinirea planurilor
proprii de cercetare ştiinŃifică;
c) informează Senatul universităŃii despre îndeplinirea planului de cercetare ştiinŃifică al
UniversităŃii.
SecŃiunea 2. AtribuŃiile Biroului executiv al Consiliului ştiinŃific
Art. 9. Biroul executiv al Consiliului ŞtiinŃific are următoarele atribuŃii:
a) decide asupra măsurilor executive care decurg din hotărârile Consiliului;
b) exercită delegările de atribuŃii de către Consiliu;
c) informează plenul Consiliului ŞtiinŃific asupra tuturor deciziilor luate, în limita
prerogativelor acordate.
SecŃiunea 3. AtribuŃiile preşedintelui Consiliului ştiinŃific
Art. 10. Preşedintele Consiliului ŞtiinŃific are următoarele atribuŃii:
a) convoacă şi prezidează reuniunile Consiliului ŞtiinŃific şi ale Biroului executiv al
Consiliului;
b) asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului ŞtiinŃific al UniversităŃii;
c) ia măsurile operative care se impun în desfăşurarea curentă a activităŃii, urmând să
informeze Consiliul la următoarea reuniune asupra acestor măsuri;
d) reprezintă Consiliul în relaŃia cu organele de conducere academică ale UniversităŃii,
semnând documentele de organizare şi desfăşurare a şedinŃelor Consiliului,
informările şi documentele întocmite ca urmare a hotărârilor Consiliului.
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SecŃiunea 4. AtribuŃiile vicepreşedintelui Consiliului ştiinŃific
Art. 11. Vicepreşedintele Consiliului ŞtiinŃific are următoarele atribuŃii:
a) poate înlocui preşedintele prin delegare de atribuŃii, în cazul în care acesta nu îşi poate
exercita temporar mandatul;
b) conduce una dintre comisiile de lucru ale Consiliului ŞtiinŃific, de regulă ”comisia
pentru armonizarea cadrului normativ intern în domeniul cercetării ştiinŃifice”;
c) verifică modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi deciziilor Biroului executiv al
Consiliului, informând preşedintele Consiliului asupra constatărilor făcute.
SecŃiunea 5. AtribuŃiile Secretarului Consiliului ştiinŃific
Art. 12. Secretarul Consiliului ştiinŃific are următoarele atribuŃii:
a) întocmeşte Planificarea şedinŃelor Consiliului pentru un an universitar, la începutul
fiecărui an universitar;
b) întocmeşte Planul tematic al Consiliului pentru un an universitar, la începutul fiecărui
an universitar;
c) întocmeşte ordinea de zi a şedinŃelor Consiliului şi ale Biroului executiv;
d) asigură buna desfăşurare a şedinŃelor Consiliului şi ale Biroului executiv;
e) redactează şi semnează procesele verbale de şedinŃă în care se consemnează hotărârile
Consiliului ŞtiinŃific şi deciziile Biroului executiv;
f) redactează documentele întocmite ca urmare a hotărârilor Consiliului;
g) consemnează în registrul de evidenŃă a îndeplinirii hotărârilor Consiliului şi deciziilor
Biroului executiv al Consiliului.

CAPITOLUL IV
FUNCłIONAREA CONSILIULUI ŞTIINłIFIC
Art.13. (1) Consiliul ştiinŃific îşi desfăşoară activitatea în plen, pe comisii de lucru sau de
specialitate, sau în grupuri de lucru constituite ad-hoc în funcŃie de activităŃile propuse.
(2) Consiliul ŞtiinŃific se întruneşte în plen, de regulă, o dată pe lună în şedinŃe de lucru
ordinare.
(3) La convocarea preşedintelui sau la solicitarea a cel puŃin o treime din numărul
membrilor săi, cu aprobarea comandantului (rectorului) universităŃii, Consiliul ŞtiinŃific se
poate întruni în plen în şedinŃe extraordinare.
(4) ŞedinŃele Consiliului ştiinŃific sunt conduse, de regulă, de preşedintele consiliului,
iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
(5) Consiliul ŞtiinŃific îşi poate desfăşura şedinŃele dacă este asigurat cvorumul de două
treimi din numărul membrilor săi.
(6) La şedinŃele Consiliului ştiinŃific pot asista şi invitaŃi, cu aprobarea Consiliului,
pentru a prezenta anumite aspecte de interes. PrezenŃa lor este limitată la punctele de pe ordinea
de zi pentru care sunt invitaŃi.
(7) La şedinŃele Consiliului ştiinŃific participă în calitate de invitaŃi permanenŃi
directorii şi responsabilii de proiecte de cercetare în derulare, pe perioada de desfăşurare a
proiectelor respective.
Art. 14. Rezolvarea problemelor curente în domeniul cercetării ştiinŃifice, între şedinŃele
Consiliului, este asigurată de Biroul executiv al Consiliului ŞtiinŃific.
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Art.15. (1) Planificarea şedinŃelor Consiliului ştiinŃific şi Planul tematic al Consiliului ştiinŃific,
în baza cărora se convoacă şi se desfăşoară şedinŃele de lucru ordinare, se aprobă în prima
şedinŃă a Consiliului din fiecare an universitar.
(2) Ordinea de zi a şedinŃelor de lucru ordinare ale Consiliului se întocmeşte de
Secretarul Consiliului, se aprobă de preşedintele Consiliului şi cuprinde problematica
prevăzută în Planul tematic anual, precum şi problematica propusă de managementul
universităŃii, consiliile facultăŃilor şi şcolilor doctorale, consiliile ştiinŃifice ale bibliotecii şi
Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, membrii Consiliului, cadre didactice,
cercetători sau reprezentanŃi ai instituŃiilor cu care Universitatea colaborează.
(3) Ordinea de zi a şedinŃelor extraordinare se întocmeşte de Secretarul Consiliului, se
aprobă de preşedintele Consiliului şi cuprinde problematica cu caracter de urgenŃă impusă de o
anumită situaŃie şi care presupune luarea unor hotărâri care depăşesc prerogativele acordate
Biroului executiv.
(4) Ordinea de zi a şedinŃelor Biroului executiv se întocmeşte de Secretarul Consiliului,
se aprobă de preşedintele Consiliului şi cuprinde problematica impusă de rezolvarea
aspectelor/sarcinilor curente în domeniul cercetării ştiinŃifice.
Art. 16. (1) Hotărârile Consiliului ŞtiinŃific se adoptă dacă întrunesc majoritatea simplă a
voturilor pro, valabil exprimate de către membrii prezenŃi.
(2) Procedura de vot este „prin vot deschis”. Dreptul la vot nu este transmisibil şi nu se
poate delega.
(3) Hotărârile Consiliului ŞtiinŃific se consemnează în procesul verbal de şedinŃă care
este semnat de preşedinte/vicepreşedinte şi Secretar.
(4) Hotărârile Consiliului se validează/aprobă de Senat şi/sau Consiliul de
AdministraŃie în funcŃie de natura acestora.
Art. 17. (1) Pentru rezolvarea unor sarcini specifice, Consiliul ştiinŃific constituie 3 comisii de
lucru, cu caracter consultativ, fiecare având câte un preşedinte, astfel:
a) comisia pentru creşterea vizibilităŃii ştiinŃifice şi scientometrie are ca domeniu de
preocupări evaluarea rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în
universitate prin realizarea de studii de scientometrie, elaborarea de prognoze şi
identificarea performanŃei în cercetarea ştiinŃifică şi folosirea acestor instrumente în scopul
realizării unei imagini cât mai exacte a cercetării ştiinŃifice din Universitate pentru
managementul UniversităŃii şi instituŃiile cu care aceasta are sau intenŃionează să
stabilească relaŃii de colaborare;
b) comisia pentru armonizarea cadrului normativ intern în domeniul cercetării ştiinŃifice
are ca misiune principală analizarea modificărilor actelor normative de reglementare
internă în domeniul cercetării ştiinŃifice având în vedere implicaŃiile asupra activităŃii de
cercetare ştiinŃifică din Universitate în ansamblu;
c) comisia pentru etică şi calitate în cercetarea ştiinŃifică are rolul de a fi un participant
implicat în aplicarea codului de etică şi deontologie profesională în activitatea de cercetare
ştiinŃifică din Universitate şi în coordonarea efortului de obŃinere a excelenŃei în cercetarea
ştiinŃifică din Universitate prin promovarea, implementarea şi dezvoltarea unei culturi a
calităŃii, în concordanŃă cu standardele în domeniu.
(2) ComponenŃa comisiilor este stabilită de plenul Consiliului.
Art. 18. (1) Comisiile de lucru se întrunesc pentru rezolvarea problemelor specifice la
convocarea preşedintelui de comisie, fără a avea o periodicitate stabilită. Comisiile nu adoptă
hotărâri cu caracter executoriu, ci fac propuneri plenului Consiliului.
(2) Consiliul îşi poate constitui şi comisii de specialitate. FuncŃionarea şi atribuŃiile
acestor comisii se stabilesc de către Consiliu.
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CAPITOLUL V
DISPOZIłII FINALE
Art.19. (1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către
Senatul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
(2) Regulamentul Consiliului ŞtiinŃific poate fi modificat numai cu aprobarea Senatului
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
(3) Prezentul regulament abrogă Regulamentul Consiliului ŞtiinŃific din 19.01.2005.
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