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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Comisiei pentru Cercetarea Ştiinţifică
a Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad
Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Misiunea Comisiei pentru cercetarea ştiinţifică. Comisia cercetării ştiinţifice este
un organ de lucru specializat al Senatului UVVG, menit să faciliteze luarea de către acesta a unor
hotărâri fundamentate în domeniul cercetării şi al competitivităţii, în acord cu prevederile Cartei
UVVG, printre care cea referitoare la misiunea universităţii.
Competenţele comisiei sunt stabilite prin Regulamentul Senatului UVVG astfel: Comisia
cercetării ştiinţifice coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare
ştiinţifică, dezvoltare şi inovare din UVVG, în vederea creşterii performanţelor Universităţii pe
plan naţional si internaţional. Aceasta va elabora un plan de promovare şi diseminare a
rezultatelor pentru sporirea competitivităţii în UVVG.
Art. 2. Comisia cercetării ştiinţifice beneficiază de toate prerogativele şi are toate
obligaţiile stabilite pentru comisiile Senatului prin Regulamentul senatului UVVG şi alte
documente similare.
Art. 3. Comisia elaborează documente, avize şi analize ale documentelor supuse ei de
către alte foruri ale UVVG, şi care aparţin domeniului său de competenţă. Materialele elaborate
de Comisie vor fi supuse dezbaterii în plenul Senatului.

Cap. II.. MODUL DE LUCRU AL COMISIEI

Art. 1. Comisia cercetării ştiinţifice are în componenţă 5 senatori, 4 cadre didactice si 1
student.
Art. 2. Conducerea comisiei este asigurata de catre un presedinte ales cu votul majorităţii
simple a membrilor săi şi este validată de către Senat.
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Art. 3. Votul în comisie este deschis.
Art. 4. Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare de lucru lunar, în aceeaşi zi a săptămânii
în care au loc, alternativ, şedinţele Senatului. Şedinţa este convocată de către preşedintele
comisiei şi anunţată membrilor săi prin curier electronic.
Art. 5. Comisia poate avea reuniuni extraordinare, convocate la iniţiativa Presedintelui
Senatului, a preşedintelui comisiei sau ca urmare a unei cereri semnate de 2/3 din membrii
comisiei.
Art. 6. Ordinea de zi a reuniunilor ordinare ale comisiei este stabilită de preşedintele
comisiei şi anunţată membrilor acesteia cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţă.
Art. 7. Dacă preşedintele comisiei este în imposibilitate de a conduce reuniunile comisiei
sau de a o reprezenta, el desemnează pe unul dintre mmembrii comisiei să-l înlocuiască.
Art. 8. În acord cu prevederile Regulamentului Senatului, comisia poate decide (cu
majoritate absolută) să invite la lucrările sale membri ai administraţiei UVVG, respectiv
specialişti din domeniile interesate de elaborarea anumitor analize ale Comisiei. Aceşti invitaţi
au exclusiv un rol consultativ, pe durata pe care au fost invitaţi să participe la lucrările Comisiei,
conform unei invitaţii scrise, transmisă de Preşedintele comisiei.
Art. 9. Prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică are statut de invitat permanent,
fără drept de vot, la şedinţele comisiei.
Art. 10. Documentele pentru care se solicită avizul comisiei vor fi înregistrate în
prealabil la secretariatul Senatului, urmând ca acesta să le transmită spre analiză comisiei.
Documentele vor fi predate tot la secretariatul Senatului, după discutarea/votarea/avizarea lor.
Art. 11. Comisia se poate autosesiza asupra unor probleme de competenţa sa şi poate
decide luarea acestora în discuţie, cu acordul a cel puţin 2/3 din membrii săi.
Art. 12. Materialele care se vor discuta în şedinţele comisiei sunt puse la dispoziţia
membrilor săi de către secretariatul Senatului şi/sau de către preşedintele comisiei, în format
electronic, cu cel puţin 48 de ore înaintea datei la care este convocată şedinţa comisiei.
Art. 13. Comisia cercetării ştiinţifice şi a competitivităţii analizează proiectul de hotărâre
şi îl avizează favorabil sau nefavorabil în termen de maxim două săptămâni. Comisia poate
formula amendamente, pe care le va argumenta în plenul Senatului. Proiectul de hotărâre, avizat
de comisie, va fi introdus pe ordinea de zi a Senatului următor.
Art. 14. Proiectul de hotărâre avizat nefavorabil de comisia cercetării ştiinţifice şi a
competitivităţii, împreună cu motivarea sa, este retrimis la iniţiator.
Art. 15. În cazul în care votul comisiei are drept consecinţă un conflict de interese al
unuia dintre membrii săi, acesta are datoria de a-l semnala plenului comisiei şi de a se excepta de
la vot.
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Art. 16. Dezbaterile în cadrul comisiei vor fi înregistrate, iar ulterior tehnoredactate la
secretariatul Senatului şi puse la dispoziţia membrilor comisiei în termen de 7 zile de la şedinţă,
în format electronic. Documentele tehnoredactate se arhivează la secretariatul Senatului.
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