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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Centrele departamentale de cercetări medico-farmaceutice se pot organiza în cadrul
Departamentelor facultăţilor componente ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
din Târgu Mureş, ca structuri fără personalitate juridică, în baza prevederilor art. 133 alin. 2 din Legea
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Art.2. Sediul fiecărui Centru de Cercetare este stabilit de către consiliul departamentului în
spaţiile de desfăşurare a activităţilor didactice de cercetare sau administrative ale Universităţii sau ale
instituţiilor partenere. În funcţie de colectivele de lucru existente, se pot organiza extensii/puncte de
lucru.
Art.3. Durata de funcţionare a Centrului este nedeterminată, el putându-se desfiinţa sau
reorganiza prin decizia conducerii Universităţii.
Art.4. Centrele Departamentale de Cercetare se înfiinţează cu scopul de a contribui la
dezvoltarea activităţii de cercetare, prin stimularea activităţilor de cercetare clinică şi fundamentală, a
cercetărilor interdisciplinare, concretizate prin publicaţii ISI şi atragere de granturi de cercetare.
Art.5. Activitatea Centrelor Departamentale de Cercetare se supune regulilor interne stabilite
în cadrul UMFST Tg.Mureş, iar contractele desfăşurate în cadrul Centrului se încheie prin şi cu acordul
UMFST Tg.Mureş.

Capitolul II. Obiectivele centrelor departamentale de cercetare
Art. 6. Obiectivele Centrelor Departamentale de Cercetare sunt în principal:
(1) stimularea cercetării ştiinţifice universitare
(2) stimularea cercetării ştiinţifice interdisciplinare
(3) stimularea finalizării activităţilor de cercetare ştiinţifică prin publicaţii ISI şi atragere de granturi
(4) atragerea studenţilor în procesul de cercetare
(5) stimularea formării de echipe de cercetare competitive
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(6) dezvoltarea unui mediu atractiv de cercetare în vederea atragerii de studenţi, doctoranzi,
masteranzi şi rezidenţi în procesul de cercetare.

Capitolul III. Organizarea centrelor departamentaele de cercetare
Art.7. Centrul Departamental de Cercetare este organizat în Laboratoare de Cercetare care
funcţionează în cadrul disciplinelor, fiecare laborator fiind axat pe anumite teme de cercetare specifice
disciplinelor.
Art. 8. Laboratoarele de Cercetare se constituie prin libera asociere a cadrelor didactice în
jurul unor personalităţi ştiinţifice cu iniţiativă, care îşi asumă răspunderea pentru coordonarea
cercetărilor desfăşurate în cadrul laboratorului.
Art. 9. Fiecare laborator este condus de către un Şef de Laborator care organizează
activitatea de cercetare din acest laborator.
Art. 10. Includerea de noi laboratoare în structura centrului se poate face oricând pe parcursul
anului, cu aprobarea Consiliului de Conducere al Centrului.
Art. 11. Laboratoarele de Cercetare din cadrul Centrului işi desfăşoară activitatea în mod
independent, sub conducerea Şefului de Laborator, punându-se accent pe cercetarea interdisciplinară.

Capitolul IV. Conducerea centrului de cercetare
Art.12. Centrul de Cercetare este condus de către un Consiliu de Conducere, din care fac
parte Directorul de Centru şi Şefii Laboratoarelor de Cercetare. Funcţiile de director de centru şi de şef
de laborator nu sunt funcţii de conducere în accepţiunea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi nu
beneficiază de indemnizaţie de conducere.
Art.13. Directorul de Centru este ales prin vot de către membrii Centrului, fiind o personalitate
ştiinţifică recunoscută, a cărui activitate de cercetare a fost concretizată prin publicaţii ISI şi atragere de
granturi de cercetare, în concordanţă cu standardele naţionale. Pot candida la această funcţie orice
membru al colectivului Centrului fiind acceptate candidaturi sub formă de propunere sau autopropunere.
Directorul de Centru poate fi revocat la iniţiativa majorităţii membrilor centrului, prin votul acestora.
Art.14. Consiliul de Conducere a Centrului are următoarele atribuţii:
(1) stabileşte strategia ştiinţifică a centrului
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(2) identifică şi propune direcţii noi de cercetare
(3) asigură coordonarea activităţilor de cercetare
(4) informează membrii centrului despre apariţia de noi oportunităţi de finanţare a activităţii de
cercetare
(5) analizează raportul de activitate şi criteriile de performanţă obţinuţi de fiecare din
laboratoare pe baza rapoartelor semestriale.

Capitolul V. Drepturile şi obligaţiile membrilor centrului de
cercetare
Art.15. Membrii Centrului de Cercetare au, în principal următoarele drepturi
(1) să beneficieze de infrastructura de cercetare disponibilă în centru
(2) să dezvolte relaţii de colaborare ştiinţifică în numele centrului
(3) să propună noi teme de cercetare
(4) să beneficieze de asistenţă pentru finalizarea publicaţiilor
Art. 16. Membrii Centrului de Cercetare au, în principal următoarele obligaţii:
(1) să desfăşoare activitatea de cercetare în concordanţă cu principiile de etică a cercetării
(2) să asigure finalitatea activităţii de cercetare prin publicaţii (în special publicaţii ISI) şi
participare la granturi de cercetare
(3) să respecte regulamentele interne ale universităţii
(4) să respecte prevederle prezentului regulament
(5) să facă propuneri de teme de cercetare ştiinţifică pentru competiţiile de cercetare

Capitolul VI. Colaborări
Art.17. În vederea realizării activităţii de cercetare şi obţinerii de rezultate cuantificabile,
Centrul poate stabili colaborări cu unităţi clinice şi de cercetare de stat sau private, care vor fi
reglementate prin protocoale aprobate de consiliul de conducere al Centrului şi de către Consiliul de
administraţie al Universităţii.
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Art.18. În vederea atragerii studenţilor în procesul de cercetare poate funcţiona un cerc
ştiinţific studenţesc afiliat centrului, reunind studenţii cu preocupări în domeniul tematicilor de cercetare
studiate în cadrul centrului, şi a cărui membri vor participa la activitatea ştiinţifică şi de cercetare
desfăşurată în centru, concretizată prin lucrări ştiinţifice şi publicaţii. Funcţionarea cercurilor ştiinţifice
studenţeşti în cadrul acestor centre se va supune Regulamentului de organizare şi funcţionare a
cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
Art.19. Centrele Departamentale de Cercetare se pot afilia sau pot stabili relaţii de colaborare
între ele sau cu alte unităţi de cercetare precum şi cu membri din alte departamente, având preocupări
de cercetare comune.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în data de 10. ianuarie 2013, dată la care intră în vigoare.

