
1 
 

 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

AL CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC DIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE 

DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO” 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Consiliul științific din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino”, denumit în continuare Institutul Cantacuzino, asigură orientarea și coordonarea 

activității tehnico-științifice din cadrul instituției. 

Art. 2. Consiliul științific este organizat și funcționează în baza Legii nr. 319/ 2003 privind 

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino", cu modificările și completările ulterioare, și a art. 7, 26 și 27 din Hotărârea 

Guvernului nr. 637 /2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.  

 

CAPITOLUL II 

Organizarea Consiliului științific 

 

Art. 3. (1) Consiliul științific este format din 9 membri, reprezentând compartimentele din 

cadrul Institutului Cantacuzino care desfașoară activități de cercetare-dezvoltare.  

(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, angajați ai 

Institutului Cantacuzino aleși prin vot secret de către personalul cu studii superioare din institut care 

desfășoară activități de cercetare-dezvoltare. 

(3) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret de 

către membrii Consiliului științific.  

Art. 4. Membrii Consiliul științific al Institutului  Cantacuzino sunt: 

a) directorul adjunct al institutului de cercetare - membru de drept; 

b) opt membri care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, aleși prin vot secret.  
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Art. 5. (1) Alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului științific au loc prin vot secret și 

se organizează prin grija comandantului - director general al Institutului Cantacuzino. 

(2) Membrii Consiliului științific sunt aleși prin majoritatea simplă a sufragiilor exprimate în 

primul tur de scrutin și prin majoritatea relativă în cel de-al doilea. 

Art. 6. Dosarele candidaților se depun cu 2 săptămâni înainte de organizarea votului la comisia 

formată din 5 membri, nominalizată și consemnată în ordinul de zi pe unitate de către comandantul 

- directorul general al Institutului Cantacuzino.  

Art. 7. Membrii Consiliului științific al Institutului Cantacuzino au mandat pentru 4 ani.  

Art. 8. În situația de vacantare a unuia sau mai multor locuri din componența Consiliului 

științific al Institutului Cantacuzino, completarea acestuia se face prin aceeași procedură prevăzută 

de prezentul regulament, în maximum 30 de zile lucrătoare de la vacantare. 

Art. 9. Activitatea membrilor Consiliului științific al Institutului Cantacuzino este 

neremunerată. 

 

CAPITOLUL III 

Atribuțiile Consiliului științific 

 

Art. 10. Atribuțiile Consiliului științific al Institutului Cantacuzino sunt următoarele: 

a. participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare în 

domeniul specific și la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; 

b. analizează, avizează și urmărește realizarea instituțională a proiectelor de cercetare 

științifică;  

c. propune spre aprobare Consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare 

și inovare al Institutului Cantacuzino; 

d. contribuie la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administrație care implică 

politica de cercetare-dezvoltare a Institutului Cantacuzino; 

e. propune măsuri pentru încadrarea, promovarea personalului de cercetare în grade 

profesionale și pentru perfecționarea profesională; 

f. organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific; 

g. organizează anual simpozionul științific al Institutului Cantacuzino; 

h. urmărește ca fiecare laborator implicat în cercetare-dezvoltare să pregătească pentru 

publicare, anual, minimum un articol în revista Institutului  Cantacuzino – „Romanian Archives of 

Microbiology and Immunology”; 
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i. avizează participarea cercetătorilor la congrese și/sau alte manifestări științifice în țară și/sau 

în străinătate, ce sunt în concordanță cu obiectivele de îndeplinit ale Institutului Cantacuzino, 

prezentând lucrări științifice realizate în cadrul activităților desfășurate; 

j. avizează acțiunile de cooperare interne și internaționale cu scop științific; 

k. avizează acordarea de burse de studiu și stagii de perfecționare în țară și străinătate;  

l. avizează raportul anual privind activitatea de cercetare-dezvoltare desfășurată în cadrul 

Institutului Cantacuzino; 

m. contribuie la realizarea obiectivelor științifice și tehnologice ale Planului Național de 

Cercetare Dezvoltare; 

n. avizează acordarea premiului Institutului Cantacuzino; 

o. propune spre aprobare comandantului - director general al Institutului Cantacuzino 

componența comisiilor de etică; 

p. aprobă anual cererile de menținere în continuare în funcții de cercetare–dezvoltare, după 

împlinirea vârstei legale de pensionare, pentru cercetătorii științifici gradul I; 

q. propune și supune spre aprobare Consiliului de administrație numărul de posturi pe funcții și 

grade profesionale; 

r. propune comandantului - director general modificări/ completări ale prezentului regulament 

care vor fi supuse aprobării Consiliului de administrație. 

 

CAPITOLUL IV 

Funcționarea Consiliului științific 

 

Art. 11. Consiliul științific se convoacă în ședință ordinară cel puțin o dată pe lună și ori de 

câte ori situația o impune, în ședințe extraordinare. 

Art. 12. (1) Consiliul științific este convocat de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către 

vicepreședinte.  

(2) Convocarea Consiliului științific poate fi făcută și  la solicitarea a minimum 5 membri. 

Art. 13. (1) Consiliul științific se reunește la convocarea comandantului - director general al 

Institutului Cantacuzino, în ședinte plenare, cel puțin o dată pe an.  

(2) Ordinea de zi a ședințelor plenare este supusă spre aprobare comandantului - director 

general al Institutului Cantacuzino. Înscrierea unui subiect suplimentar pe ordinea de zi a acestor 

ședințe se face la solicitarea unei treimi din membrii Consiliului științific.  

(3) La ședintele plenare ale Consiliului științific, participă și membrii asociați, precum și alți 

invitați, după caz. 
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Art. 14. Hotărârile Consiliului științific se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor 

prezenți la ședință. 

Art. 15. Participarea membrilor Consiliului științific la ședințe este obligatorie. Absența 

nemotivată la 2 ședințe consecutive sau la 4 ședințe pe parcursul unui an atrage excluderea din acest 

for științific al Institutului Cantacuzino, iar locul se vacantează. 

Art. 16. (1) La ședințele Consiliului științific pot participa, fără drept de vot: 

a)  membri asociați;  

b)  membri onorifici; 

c)  personalități de renume din alte institute de cercetare-dezvoltare naționale, internaționale și 

din Academia Română;  

d)  alți specialiști din cadrul Institutului Cantacuzino, în funcție de subiectele şi documentele 

înscrise pe ordinea de zi.  

(2) Comandantul - directorul general al Institutului Cantacuzino și locțiitorul acestuia sunt 

invitați permanenți la ședințele Consiliului științific al Institutului Cantacuzino, participarea 

acestora nefiind obligatorie. 

Art. 17. Convocarea pentru ședințele Consiliului științific se face în scris, cu cel putin 5 zile 

înainte de data propusă. Convocarea cuprinde și propunerea pentru ordinea de zi.   

Art. 18. (1) Secretariatul Consiliului științific este asigurat de către  Institutul Cantacuzino. 

(2)  Secretarul Consiliului științific desemnat de către comandantul - directorul general participă 

în mod obligatoriu la ședințe și îi revin următoarele atribuții: 

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a membrilor Consiliului științific al 

Institutului Cantacuzino; 

b) ține evidența participării la ședințe a membrilor Consiliului științific; 

c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, prin consemnarea tuturor punctelor de 

vedere exprimate; 

d) pune la dispoziția membrilor Consiliului științific, la sfârșitul fiecărei ședințe, procesul-

verbal al ședinței în vederea semnării conținutului acestuia; 

e) gestionează arhiva Consiliului științific formată din registrul cu procese-verbale, 

documentația pe baza căreia au fost adoptate hotărârile Consiliului științific, precum și alte 

documente ce se constituie într-un dosar special; 

f) aduce la cunoștința comandantului - director general al Institutului „Cantacuzino” rezultatul 

alegerilor în vederea informării Consiliului de administrație; 

g) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de președintele Consiliului științific privitoare la buna 

organizare și desfășurare a ședințelor acestuia. 
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Art 19. (1) Prezentul regulament de organizare și funcționare al Consiliului științific se 

completează cu celelalte prevederi legale în vigoare prin care este reglementată activitatea 

Institutului. 

(2) La data aprobării prezentului regulament, își încetează valabilitatea reglementările 

anterioare privitoare la Consiliul științific, urmând ca alegerile să se desfășoare în termen de 

maximum 20 de zile lucrătoare. 

(3) Membrii în funcție ai Consiliului științific își încetează activitatea la data validării noului 

Consiliu științific. 

Art. 20. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de administrație al Institutului, în 

ședința din mai 2019. 

 

 

  


