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Aprobat Consiliul Facultății de Farmacie nr. 23551/26.11.2021 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. 

(1) Comisia pentru cercetare ştiintifică a Facultății de Farmacie s-a constituit sub forma unei 

comisii permanente, a cărei activitate este coordonată de către decan și prodecan și ale 

cărei atribuții sunt stabilite de către Consiliul Facultății, Comisiile și Departamentele de 

specialitate corespunzătoare de la nivelul Universității, Prorectoratul pentru Cercetare 

Științifică, Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, Consiliul de 

Administrație, Senat și Rector. 

(2) Comisia funcţionează în temeiul prevederilor referitoare la activitatea de cercetare 

științifică prevăzute în Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, aprobată de Senatul Universitar, în vigoare din 29.09.2020, Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, reactualizată în 2018, cât și a Regulamentului de Organizare și 

funcționare al Facultății de Farmacie, aprobată de Senatul Universitar, în vigoare din 

26.05.2021. 

Art. 2.  

Scopul Comisiei pentru cercetare ştiinţifică este de a asigura monitorizarea şi orientarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultății de Farmacie, UMF „Victor Babeș” Timișoara, de a 

propune strategiile de dezvoltare, a infrastructurii de cercetare şi soluţii pentru actualizarea 

acestora, creşterea calităţii şi vizibilităţii în cercetare, a resursei umane, în acord cu Planul strategic 

de cercetare ştiinţifică al Facultății de Farmacie și al Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” Timișoara. De asemenea, hotărârile și acțiunile Comisiei sunt în acord cu programele 

naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 

(CNCS), Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor şi Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

  

CAPITOLUL II 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Art. 3. 

Componența Comisiei este propusă de Decan și validată de Consiliul Facultății de Farmacie. 

Comisia este constituită din 3-5 cadre didactice având experiență în domeniul științific și 

reprezentând principalele domenii de activitate științifică din facultate. Dintre membrii Comisiei 

sunt aleși responsabilii științifici pentru fiecare departament. De asemenea, din cadrul comisiei fac 
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parte și doi reprezentanți din partea studenților Facultății de Farmacie, la propunerea Decanului. 

Comisia este condusă de un președinte, numit dintre cadrele didactice membre.  

Art. 4.  

Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică poate desemna un înlocuitor dintre cadrele 

didactice membre ale comisiei, prin delegare de atribuţii. Preşedintele Comisiei pentru cercetare 

ştiinţifică poate fi suspendat sau înlocuit la propunerea Decanului, prin validarea de către Consiliul 

Facultății de Farmacie. 

Art. 5.  

Comisia pentru cercetare ştiinţifică este convocată de preşedintele comisiei sau de Decan. Comisia 

se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz. În cazul sesiunilor 

ordinare, ședințele comisiei vor fi anunțate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, iar în cazul celor 

extraordinare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte. În convocator se va prezenta și ordinea de zi a 

ședinței.  

Art. 6.  

Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți două treimi din totalul numărului de membri. 

Toate rezoluțiile comisiei (hotărâri, avize, recomandări, puncte de vedere) vor fi adoptate cu o 

majoritate simplă de voturi, prin vot deschis. 

Art. 7.  

Membrii comisiei care nu pot lua parte la şedinţe trebuie să anunţe din timp președintele comisiei 

şi să menţioneze cauzele care îi împiedică să participe. 

Art. 8.  

Președintele comisiei coordonează activitatea comisiei, convoacă și conduce ședințele comisiei, 

stabilește și informează membrii comisiei asupra ordinii de zi, asigură publicarea și punerea în 

execuție a rezoluțiilor comisiei. 

Art. 9.  

În cadrul ședințelor pot participa și invitați, fără drept de vot, persoane a căror prezență este 

apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor probleme. Invitarea acestora are loc cu 

aprobarea Președintelui comisiei sau a comisiei, dar prezența lor se va limita la punctele de pe 

ordinea de zi pentru care au fost invitați. 

Art. 10.  

Comisia elaborează la începutul fiecărui an calendaristic un plan operațional de cercetare pentru 

Facultatea de Farmacie, iar la finalul anului calendaristic, comisia elaborează un raport anual de 

activitate. 

Art. 11.  
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În situații excepționale, precum starea de urgență, starea de alertă și alte condiții care nu permit 

întrunirea comisiei, ședințele acesteia se pot derula în modul on-line, votul fiind exprimat 

electronic, prin e-mail. 

  

CAPITOLUL III 

ATRIBUŢII 

Art. 12. 

Comisia pentru cercetare ştiinţifică are, în principal, următoarele atribuţii: 

 în colaborare cu decanatul și prin parteneriatul cu mediul economico-social, comisia 

participă la propunerea și elaborarea strategiei şi a regulamentelor specifice activităţii de 

cercetare ştiinţifică din cadrul Facultății de Farmacie, cu referire la: 

 - planul strategic de cercetare ştiinţifică a Facultății de Farmacie; 

 - monitorizarea activităţii centrelor de cercetare din cadrul Facultății de Farmacie; 

 - dezvoltarea resursei umane pe criterii de competenţă şi merite științifice, profesionalism  

 - stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică (recomandarea premierii rezultatelor 

cercetării, acordarea de granturi, gradaţii de merit etc.) 

 orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare în cadrul Facultății de 

Farmacie a UMFVB Timișoara, în vederea creşterii performanţelor în cercetarea ştiinţifică 

şi a vizibilităţii universităţii pe plan naţional şi internaţional  

 analiza și aprobarea planurilor de cercetare în care este implicată facultatea – prin 

colaborarea cu alte instituții de învățământ superior din țară și străinătate  

 analiza și avizarea criteriilor de apreciere a activităților de cercetare 

 analiza periodică a rezultatelor activităților de cercetare 

 coordonrea activităților de centralizare, verificare și raportare a activității de cercetare 

desfășurate în cadrul Facultății de Farmacie în funcție de solicitările Departamentului de 

Cercetare și Management al Granturilor al Universității de Medicină și Farmacie,,Victor 

Babeș". 

 monitorizarea desfășurarii activității de cercetare științifică la nivelul facultății și la nivelul 

Centrelor de Cercetare Avansată și a celor Metodologice și de Cercetare, înființate în 

cadrul UMFVB Timișoara 

 participarea la procesul de evaluare a rezultatelor cercetării  

 identificarea și stimularea performanței în cercetarea științifică, prin propunerea unor 

măsuri de îmbunătățire a rezultatelor cercetării, identificarea de teme de cercetare 

prioritare, de actualitate  

 promovarea temelor de cercetare interdisciplinare prin facilitarea colaborării dintre 

disciplinele și departamentele Facultății de Farmacie și alte disciline din cadrul UMFVB 

Timișoara, respectiv alte Universități la nivel național și internațional 

 promovarea și stimularea cadrelor didactice în vederea depunerii de cereri de finanțare 

pentru proiecte de cercetare, atât la nivelul Universității în cadrul competițiilor interne, cît 

și în cadrul altor competiții la nivel național sau internațional 

 promovarea și stimularea cadrelor didactice pentru publicarea de articole științifice în 

reviste cotate ISI, și a participării la conferințe naționale și intenaționale  

 diseminarea către cadrele didactice din Facultatea de Farmacie  informații comunicate de 

către Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor al Universității de 
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Medicină și Farmacie,,Victor Babeș" semnalând  oportunitățile de dezvoltare ale 

activităților de cercetare și inovare, apelurile și compețițiile pentru finanțarea proiectelor 

de cercetare sau în scopul premierii rezultatelor cercetării 

 sprijinirea organizării de sesiuni sau manifestări științifice adresate atât cadrelor didactice 

cât și studenților, masteranzilor și doctoranzilor. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 

Art.13. Prezentul Regulament, precum și modificările și completările ulterioare, se avizează de 

către Consiliul Facultății de Farmacie al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara. 

Art.14. Regulamentul intră în vigoare prin Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie și va fi 

publicat pe pagina de internet a universității, www.umft.ro, la secțiunea destinată Facultății de 

Farmacie.  

  

Documente de referință: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, reactualizată în 2018 

 Carta Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Farmacie, din cadrul UMFVB 

Timișoara 

 Regulamentul de organizare și funcționare a activității de cercetare științifică din cadrul 

UMFVB Timișoara 
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