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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Comisiei
de Cercetare Științifică a Facultății de Farmacie, denumită în continuare CCS.
Art. 2. Cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii desfăşoară activitate ştiinţifică conform
prevederilor Legii nr.1/2011.
Art. 3. Atribuțiile CCS sunt următoarele:
a) aprobă înființarea unităților de cercetare, instituțiilor sau stațiunilor experimentale, a centrelor
sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare și statuează asupra structurii de cercetare, în
concordanță cu Legea Educației și cu obiectivele și strategia facultății/universității;
b) propune o Strategie de Cercetare a Facultății de Farmacie, este implicat în monitorizarea
rezultatelor cercetării şi în stabilirea criteriilor în funcţie de care se evaluează activitatea ştiinţifică
din facultate;
c) monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele concrete ale
acestei activităţi, prevăzute în Planul strategic al universităţii, elaborând anual un Raport privind
cercetarea ştiinţifică pe facultate;
d) încurajează și mobilizează colectivele de cercetare, cadrele didactice şi cercetătorii să
folosească întreaga gamă de posibilităţi existente la nivel naţional şi internaţional: seminarii de
cercetare ale departamentelor, manifestări ştiinţifice, contracte, granturi, programe naţionale de
cercetare, programe internaţionale de cercetare, vizite invitate, vizite de documentare, activitate
editorială, etc. Studenţii participă la activitatea de cercetare din departamente şi din colectivele
de cercetare;
e) stimulează participarea în programele naţionale şi internaţionale de cercetare și face toate
demersurile necesare astfel încât cercetarea ştiinţifică de vârf să se concentrează în centre de
cercetare; la recomandarea CCS conducerile departamentelor vor stimula participarea studenţilor
la cercetarea ştiinţifică;
f) mobilizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților
încurajând activitatea lor științifică;
g) analizează periodic rezultatele activităților de cercetare și propune măsurile de îmbunătățire;
h) examinează şi aprobă planurile de cercetare în care facultatea este implicată prin colaborări cu
instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate;
i) organizează sesiuni științifice de comunicare adresate, atât cadrelor didactice, cât și studenților;
j) promovează, stimulează și acordă sprijinul necesar publicării articolelor în reviste cotate pe
plan național sau internațional;
k) acordă sprijin revistelor științifice în vederea cotării lor viitoare de către ISI (Institut of Scientific
Information) sau alte institute de evaluare scientometrică;
l) diseminează informațiile științifice de interes general către toate persoanele implicate în
procesul de cercetare și ajută la popularizarea rezultatelor științifice obținute către publicații
naționale sau internaționale;
m) caută diferite surse de finanțare posibile și ajută personalul ce desfășoară activități de
cercetare;
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n) va căuta direcții de cercetare de mare actualitate științifică și de interese pentru beneficiari, și
va informa persoanele care desfășoară activități de cercetare pentru o mai bună potrivire cu
tendințele actuale, orientând activitatea de cercetare în concordanță cu strategia
facultății/universității, a programelor de naționale și internaționale de cercetare;
o) analizează și avizează criteriile de apreciere a activităților de cercetare putând propune
acordarea de premii pentru cercetarea științifică.
Capitolul II. Structură şi funcţionare
Art. 4. Din comisie fac parte 4-6 cadre didactice cu experiență în domeniul științific, reprezentând
principalele domenii de activitate ştiinţifică din facultate.
Art. 5. CPS este propusă de Decan și validată de Consiliul Facultății de Farmacie.
Art. 6. Comisia are rolul de a se reuni după un calendar bine stabilit sau la nevoie și de a întocmi
la începutul unui an calendaristic un plan de acțiune, precum și la sfârșitul anului a unui raport al
activității comisiei.
Art. 7. Președintele comisiei are obligația de a convoca și prezida ședințele comisiei, de a stabili
ordinea de zi și de a informa membrii comisiei asupra acesteia, asigurând publicarea și punerea în
execuție a hotărârilor comisiei și de coordonare a activității comisiei.
Art. 8. La prima ședință membrii comisiei vor alege un secretar care va asigura buna desfășurare
a ședințelor din punct de vedere organizatoric, va centraliza propunerile venite la cadrele
didactice, studenți sau orice altă persoană implicată în activități de cercetare și le va supune,
după caz, dezbaterii sau aprobării comisiei și va asigura redactarea, în formă definitivă a tuturor
materialelor aprobate de CCS, precum și difuzarea acestora.
Art. 9. Membrii comisiei au obligația de a participa activ la ședințele comisiei, de a răspunde la
solicitările președintelui comisiei, de a face propuneri privind dezvoltarea facultății pe baza
activității de cercetare, dar și de a respecta termenele de finalizare a activităților propuse prin
programele anuale.
Art. 10. Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți două treimi din numărul membrilor.
Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere se adoptă cu o majoritate simplă de voturi a
membrilor comisiei, prin vot deschis căutându-se pe cât posibil realizarea consensului.
Art. 11. Reuniunile comisiei sunt anunțate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data reuniunii,
în cazul sesiunilor ordinare, sau cu 3 zile lucrătoare în cazul celor extraordinare. La anunțarea
reuniunii se va prezenta și ordinea de zi a ședinței. Completarea ordinii de zi se poate face cu cel
puțin 24 de ore înainte de data reuniunii, anunțându-se de asemenea membrii comisiei.
Art. 12. La reuniunile comisiei pot participa și invitați, cu aprobarea Președintelui comisiei sau a
comisiei. Prezența lor este limitată doar la acele puncte de pe ordinea de zi la care au fost invitați.
Art. 13. Documentele elaborate de comisie sunt strict confidențiale și pot fi date publicității
numai după valorificare și doar cu acordul comisiei și președintelui comisei, respectiv rapoartele
anuale ale CCS se vor publica pe pagina web a facultății/universităţii.
Art. 14. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerată.
Art. 15. Durata mandatului de membru în CCS este egală cu durata unei legislaturi (patru ani).
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Consiliul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data de,
08/01/2021, dată la care intră în vigoare.

