
Regulament  
privind activitatea Comisiei pentru cercetare științifică a Consilului departamentului MMUT 

 
I. CADRUL GENERAL 

Art. 1 

(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică 
a Consilului departamentului MMUT, precum și relația acesteia cu alte structuri ale departamentului și 
Facultății de Mecanică.  

(2) Regulamentul devine operațional după aprobarea sa de către Consiliul departamentului MMUT 

 

II. STRUCTURA ȘI COMPONENȚA 

Art. 2  

Comisia de cercetare științifică este formată din 3 membri, fiind condusă de un președinte ales prin vot 
deschis în prima ședintă de constituire a comisiei, ordinar pentru un mandat și extraordinar pentru situații 
de indisponibilitate permanentă evidentă a președintelui 

III. ATRIBUȚIILE COMISIEI PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

Art. 3 

Comisia pentru cercetare științifică este o comisie de specialitate a Consiliului departamentului, cu 
următoarele atribuții: 

1. Coordonează activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare în cadrul departamentului. 
2. Susţine activitatea de cercetare ştiinţifică pe baza Planului strategic de cercetare ştiinţifică a 

departamentului. 
3. Monitorizează activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul 

departamentului. 
4. Propune și organizează, cu aprobarea Consiliului și Directorului de departament, măsuri pentru 

monitorizarea activităților de cercetare de către membri departamentului, în vederea 
îmbunătățirii calității acesteia, respectându-se reglementările din UPT. 

5. Propune Consiliului și Directorului de departament spre aprobare unele măsuri pentru strategiile 
și politicile departamentului în domeniul cercetării știinífice, concordante cu ale UPT, cotribuie la 
elaborarea și adoptarea planului de dezvoltare strategică pe durata unei legislaturi (4ani) și a 
planurilor operaționale anuale. 

6. Inițiază și avizează orice alte propuneri referitoare la domeniul de cercetare științifică. 
7. Analizează și propune orice alte hotărâri la sesizările sau problemele care apar în domeniul 

cercetării științifice. 
8. Urmărește ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Consiliului în domeniul cercetării științifice. 
9. Propune Consiliului și Directorului de departament variante de cooperare internă și internațională 

în activitatea de cercetare științifică. 
10. Analizează propunerile privind acordarea de premii, titluri şi distincţii ştiinţifice ale universității. 



11. Analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică şi propune măsuri pentru 
creşterea calităţii activităților de cercetare din cadrul departamentului. 

12. Analizează documentele oficiale care reglementează cercetarea ştiinţifică, formulează observaţii 
și propune amendamente şi solicitări pe care le transmite directorului de departament. 

IV. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Art. 4 

(1) Activitatea comisiei pentru cercetare științifică se desfășoară în ședințe în plen, ordinare (una pe 
semestru) sau extraordinare, ori de câte ori este necesar 

(2) Ședința este statutară dacă participă minim 2 membri. La sedințe pot fi invitate și alte persoane din 
mediul academic, economic, cultural etc., cu menționarea participării și aprobarea la începutul ședinței 

(2) Președintele comisiei propune ordinea de zi, la care se pot adăuga și alte subiecte, cu aprobarea 
majorității membrilor 

(4) Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți și se consemnează în procesul verbal al ședinței 

(5) Cu excepția unor situații speciale, ședințele comisiei pentru cercetare științifică nu se consemnează în 
procese verbale; lucrările ședinței comisiilor se finalizează prin elaborarea de materiale care vor fi 
înaintate Consiliului departamentului 

(6) Comunicarea hotărârilor comisiei pentru cercetare științifică respectă principiul transparenței, 
hotărârile comisiei se aduc la cunoștiință celor direct interesați și altor persoane, pe suport electronic sau 
pe suport de hârtie, ori public (când este cazul), prin avizierul și web-site-ul departamentului sau al 
facultății 

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 5 

Prezentul regulament, a fost adoptat de catre Consiliul departamentului MMUT al Universitatii 
POLITEHNICA TIMIȘOARA in data de   10.02.2020,  și intră în vigoare începând cu 11.02.2020 

 

 

 

  


