INSTITUTUL DE CERCETARE AL
UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI – I.C.U.B.
Regulament de organizare și funcționare

Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1 -Institutul de Cercetare al Universității din București (denumit în continuare I.C.U.B.) este
o unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Universității din București (denumită în
continuare ”U.B.”)
Art. 2 - I.C.U.B. este înființat in baza hotărârii Senatului Universităţii din Bucureşti din data de
17 iulie 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale O.G. nr. 57/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.
319/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Cartei Universitare.
Art. 3 –I.C.U.B. este o structură de cercetare și transfer tehnologic menită să genereze și să
promoveze excelența în cercetare.
Art. 4 –I.C.U.B. dispune de autonomie organizatorică și funcțională, în conformitate cu
prevederilor legale în vigoare în materie, Carta Universitară, Statutul I.C.U.B. și prezentul
Regulament, în limitele resurselor financiare și materiale alocate de U.B.
Capitolul II – Patrimoniul
Art. 5 - Se constituie patrimoniul I.C.U.B. ca o secțiune distinctă, parte din patrimoniul U.B.
Art. 6 -I.C.U.B. administrează și gestionează bunuri aflate în proprietatea U.B., care i-au fost
încredinţate spre folosinţă, precum şi bunurile dobândite în condiţiile legii.
Art. 7 - Bunurile din patrimoniul U.B. sunt date spre administrare I.C.U.B. numai cu
hotărârea Consiliului de Administrație al U.B. Administrarea acestora se face cu respectarea
normelor legale în vigoare și a regulamentelor interne ale U.B.
Art. 8 - Intervenția asupra patrimoniului se poate face numai cu aprobarea Consiliului de
Administrație al U.B., la propunerea Consiliului Director al I.C.U.B.
Art.9- U.B poate da în administrarea I.C.U.B următoarele categorii de bunuri:
- spații cu destinație cercetare-dezvoltare;
- active fixe de natura echipamentelor, mobilierului, aparaturii birotice, produselor software
de cercetare științifică.
Art. 10 -Bunurile achiziţionate din fondurile puse la dispoziţie de U.B. rămân în folosinţa
I.C.U.B. pe întreaga durată de derulare a proiectelor de cercetare pentru care au fost
achiziţionate. Bunurile achiziţionate din veniturile proprii ale I.C.U.B. rămân în folosinţa
I.C.U.B. pe întreaga durată de funcţionare a acestor bunuri.
Art. 11 - Bunurile existente la data înființării, bunurile dobândite în condițiile legii sau realizate
din activități proprii se înregistrează în patrimoniul Universității din București, într-o
gestiune/capitol distinct alocate I.C.U.B.
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Capitolul III – Structura organizatorică și funcțională
Art. 12 -I.C.U.B. este structurat în patru Secţiuni (denumite în continuare „Secţiuni”),
corespunzătoare Domeniilor de Cercetare.
Art. 13 –Orice cadru didactic/cercetător din cadrul U.B. poate propune înființarea de noi
unități de cercetare/structuri organizatorice.
Propunerea formulată în scris și argumentată se înaintează Consiliului Științific al I.C.U.B.
În termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării propunerii, Consiliul Științific al I.C.U.B.
o transmite Consiliului de Administraţie al U.B., însoțită de un punct de vedere.
Art. 14 –Criteriile minimale de performanta vor fi stabilite pentru fiecare domeniu, avizate de
de Comitetul Stiintific al Sectiunii si de Consiliul Stiintific al I.C.U.B. Domeniile care timp de
patru ani consecutiv nu îndeplinesc cerinţele minime de performanţă, stabilite pe Domenii de
Cercetare, poate fi restructurată, desfiinţată sau încadrată în alte Secţiuni, la propunerea
Consiliului Director al I.C.U.B., cu avizul Consiliului Științific al I.C.U.B.
Art. 15 -O Secţiune poate avea în componenţa sa grupuri de cercetare, cu caracter temporar,
coordonate de cercetători cu excelenţă dovedită la nivel naţional sau internaţional (lideri de
grup). Criteriile care atestă această excelență urmează să fie stabilite de Consiliul Științific al
I.C.U.B.și publicate pe site-ul I.C.U.B.
Grupurile de cercetare derulează activităţi de cercetare ştiinţifică pe domenii şi tematici bine
delimitate.
Art. 16 – Fiecare grup de cercetare are un număr de cel puțin 3 membri (personal de
cercetare).
Art. 17 -În scopul desfăşurării activităţii lor şi pe durata acesteia, grupurile de cercetare îşi
pot asocia cadre didactice, cercetători ştiinţifici, masteranzi şi doctoranzi din U.B., de la alte
universităţi din ţară şi din străinătate, precum şi personal tehnic specializat.
Asocierea se poate realiza la propunerea Coordonatorului Secțiunii, cu avizul Consiliului
Științific al I.C.U.B. și cu aprobarea Consiliului de Administrație al U.B.
Activitatea personalului angajat/asociat se va desfășura cu respectarea legislației în
vigoare.
Membrii I.C.U.B. care nu au funcția de bază în institut vor fi remunerați din proiectele
derulate, cu condiția ca activitățile desfășurate suplimentar normei de bază să nu depășească
numărul maxim de ore/săptămână prevăzute de lege.
Art. 18 - Funcţionarea I.C.U.B. va fi asigurată de serviciile administrative ale U.B., în
limitele competenţelor acestora, potrivit legii.
Art. 19 – Prin excepție de la prevederile art. 13, I.C.U.B. poate dispune de un serviciu
propriu de secretariat, din care pot face parte între 1 și 4 persoane, angajate potrivit legii în
vigoare, ale căror atribuții vor fi prevăzute în fișa postului.
Art. 20 - Secţiunea utilizează personalul administrativ şi infrastructura din afara propriilor
structuri (care apartin altor sectiuni ale I.C.U.B) numai pe baza programării făcute de Directorul
General al I.C.U.B.
Capitolul IV – Organele de conducere
Art. 21 – Conducerea I.C.U.B. este asigurată de:
a) Consiliul Director
b) Directorul General
c) Consiliul Științific
2

Consiliul Director al I.C.U.B.
Art. 22 - Coordonarea administrativă a I.C.U.B. este realizată de Consiliul Directoral
I.C.U.B., compus din Directorul General al I.C.U.B. şi Coordonatorii Secţiunilor, care are
competenţele prevăzute în Statutul I.C.U.B.
Art. 23 - Consiliul Director al I.C.U.B.se întruneşte o dată pe lună precum şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea Directorului General.
Convocarea se transmite în scris, prin serviciul de secretariat al I.C.U.B., cu cel puțin 2
zile lucrătoare înainte de ședință.
Directorul General al I.C.U.B.
Art. 24 - Activitatea curentă a I.C.U.B. este condusă de Directorul Generalal I.C.U.B., care
are competenţele prevăzute în Statutul I.C.U.B.
Funcţia de Director General al I.C.U.B. este îndeplinită, de drept, de Prorectorul U.B.
responsabil cu cercetarea, pe durata mandatului său.
Funcţia de Director General al I.C.U.B.nu este remunerată.
Consiliul Ştiinţific al I.C.U.B.
Art. 25 - Coordonarea ştiinţifică a I.C.U.B. este realizată de Consiliul Ştiinţific al I.C.U.B.din
care fac parte toți membrii Comitetelor Ştiinţifice ale Secţiunilor şi care are competenţele
prevăzute în Statutul I.C.U.B.
Art. 26 – Din Consiliul Științific al I.C.U.B.face parte, de drept, Directorul Generalal
I.C.U.B.
Art. 27 - Consiliul Ştiintifical I.C.U.B. este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte,
aleşi pentru o perioadă de4 ani, prin vot secret, cu voturile a jumătate plus unul din numărul
membrilor prezenți. Votul este valabil în cazul întrunirii unui cvorum de 2/3 din numărul total al
membrilor.
Funcţiile de președinte și vicepreședinte al I.C.U.B.nu sunt remunerate.
Secțiunea
Art. 28 - Conducerea administrativă a Secţiunii este asigurată de un coordonator (denumit în
continuare „Coordonatorul Secţiunii”).
Coordonatorul Secţiunii este numit de către Directorul General al I.C.U.B.pentru o
perioadă de 4 ani și nu primește indemnizație de conducere.
Art. 29 - Coordonatorul Secţiunii întocmește un plan de activitate anual pe care îl prezintă
Consiliului Director al I.C.U.B.și Consiliului Științific al I.C.U.B.spre avizare.
Art. 30 - Comitetul Ştiinţific care coordonează activitatea ştiinţifică a Secţiunii, este compus
din trei până la şapte persoane, inclusiv Coordonatorul Secţiunii.
Cu excepția coordonatorului Secţiunii care este numit, membrii Comitetului Științificsunt
aleși pe o perioadă de4 ani, cu votul a jumtate plus unul din numărul membrilor prezenți ai
Secțiunii, pe baza propunerii membrilor sectiunii. Votul este valabil în cazul întrunirii unui
cvorum de 2/3 din numărul total al membrilor.
Art. 31 - Comitetul Ştiinţific are printre atribuțiile sale și selecţia cercetătorilor şi constituirea
de grupuri de cercetare.
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Selecţia cercetătorilor şi constituirea de grupuri de cercetare se face pe baza unor
indicatori de performanţă generală şi a unor indicatori adaptaţi specificului Domeniului de
Cercetare.
Afilierea candidaților se face pe bază de cerere nominală.
Fiecare candidat trebuie să întocmească un dosar care va cuprinde cel puțin copii ale
actului de identitate și ale actelor de stare civilă, C.V.-ul, lista de lucrări, precum și orice alt
document din care să rezulte îndeplinirea indicatorilor de performanţă generală şi indicatorilor
adaptaţi specificului Domeniului de Cercetare.
Indicatorii de performanţă generală şi indicatorii adaptaţi specificului Domeniului de
Cercetare sunt individualizați în anexle(1-4) ce fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 32 - Coordonatorul Secţiunii trebuie să prezinte semestrial Consiliului Director al
I.C.U.B. și/sau Consiliului Ştiinţific al I.C.U.B. gradul și modul de îndeplinirea obiectivelor
stabilite prin planul de activitate anual.
În funcție de îndeplinirea planului anual și de realizările obținute, Consiliului Director al
I.C.U.B. și/sau Consiliul Ştiinţific al I.C.U.B. pot dispune, cu votul a jumatate plus unul din
numărul membrilor prezenți, înlocuirea Coordonatorului Secțiunii.Votul este valabil în cazul
întrunirii unui cvorum de 2/3 din numărul total al membrilor.
Art. 33 – Cercetătorii științifici din cadrul I.C.U.B. pot sesiza Coordonatorul Secțiunii cu privire
la existența unei posibile nereguli. Sesizarea trebuie făcută în scris, în termen de 10 zile de la
constatarea neregulii.
La rândul său, Coordonatorul Secțiunii sesizează, după caz, Consiliul Director al I.C.U.B.
(în situația în care neregula vizează domeniul administrativ) sau Consiliul Științific al I.C.U.B.
(în situația în care neregula vizează domeniul științific) neregulile aparute la nivelul structurii pe
care o conduce.
Consiliul Director al I.C.U.B. sau, după caz, Consiliul Științific al I.C.U.B. numește o
comisie de analiză formată dintr-un număr de 3-5 membri.
În urma analizării situației, Comisia identifică persoana responsabilă și poate propune una
din următoarele sancțiuni:
- avertismentul;
- suspendarea activității din cadrul I.C.U.B. pe o perioadă cuprinsă între una și trei luni;
- excluderea din I.C.U.B.
Consiliul Director al I.C.U.B. sau, după caz, Consiliul Științific al I.C.U.B. avizează
sancțiunea propusă de Comisia de analiză și o înaintează, în termen de cel mult 20 de zile,
Rectorului U.B. pentru finalizarea procedurilor legale.
Sancțiunea trebuie data în termen de cel mult 60 de zile de la constatarea neregulii.
Capitolul V – Bugetul de venituri si cheltuieli și executia acestuia. Relații financiare
Art. 34 - Fondurile alocate pentru derularea activităţilor din cadrul I.C.U.B. provin din
veniturile proprii ale acestuia.
Art. 35 - ICUB are o evidenţă contabilă distinctă în cadrul contabilităţii U.B. Evidenţa finaciar
contabilă şi de gestiune se realizează prin Direcţia Financiar Contabilă a U.B.
Evidenţa
contabilă de angajamente se realizează prin Departamentul de Cercetare şi Transfer Tehnologic
al U.B.
ICUB întocmeşte anual planul de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare, parte
din documentele financiare ale Universităţii.
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Art. 36 - Datele financiare sunt parte a Raportului ICUB supus aprobării Consiliului de
Administraţie şi Senatului U.B.
Art. 37 - Situaţiile financiare anuale sunt realizate de către compartimentele de
specialitate ale U.B. , sunt avizate de Consiliul de Director al I.C.U.B. şi sunt propuse spre
aprobare Consiliului de Administraţie şi Senatului U.B.
Art. 38 - Veniturile ICUB sunt constituite din totalitatea sumelor provenite din
contractele de cercetare – dezvoltare ale ICUB, potrivit legii.
Art. 39 - Cheltuielile ICUB se regăsesc în devizele contractelor de cercetare-dezvoltare
derulate de ICUB. Cheltuielile contractelor de cercetare dezvoltare, ca parte a bugetului ICUB,
se angajează, lichidează, ordonanţează și se plătesc în conformitate cu prevederile contractului de
cercetare, la propunerea directorului de proiect şi cu respectarea legislaţiei aplicabile fiecărui tip
de cheltuială.
Art. 40 - Din fondurile atrase prin activităţi de cercetare ştiinţifică, ICUB reţine o cotă
parte, ca regie, pentru asigurarea cheltuielilor proprii (cheltuieli materiale şi servicii, personalul
propriu al ICUB, asigurarea fondurilor de rulare a granturilor, burse, investiţii).
Anual, plafonul de regie al ICUB este aprobat de către Consiliului de Administraţie al
U.B. şi Senatul Universităţii, la propunerea directorului general al ICUB.
Art.41 - În cazul în care fondurile proprii ICUB nu sunt suficiente, ICUB poate fi creditat de
U.B. cu aprobarea Consiliului de Administraţie al U.B., validată de Senatul U.B. Creditarea
poate fi acordată şi în cazul angajării în proiecte europene/naţionale, pentru care se avansează
fonduri pentru cheltuieli, ce urmează a fi recuperate pe măsură ce se finalizează proiectele/fazele
respective.
Art. 42 - ICUB cedează anual către U.B. o cotă procentuală din fiecare proiect/contract
derulat, cotă stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie al U.B., validată de Senatul
U.B.
Art. 43 - Monitorizarea activităţii economico-financiare desfăşurate de către structurile ICUB
este organizată în cadrul compartimentelor de specialitatea ale U.B. şi se află in responsabilitatea
directorului general al ICUB.
Art. 44 - Din punct de vedere administrativ toate contractele de cercetare se derulează prin
Departamentul de Cercetare şi Transfer Tehnologic al U.B, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 45 - ICUB este supus procedurilor de audit intern ale Universităţii.
Art. 46 - ICUB propune investiţiile care urmează a fi realizate din cota parte de regie reţinută
din contractele de cercetare, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se cu
aprobarea Consiliului Director şi cu respectarea prevederilor legale. Pentru obiectivele de
investiţii referitoare la clădiri, spaţii noi sau reabilitări, este necesară aprobarea Consiliului de
Administraţie al U.B. şi validarea în Senatul U.B.
Art. 47 - Operaţiunile financiare în lei ale ICUB sunt derulate printr-un sub-cont dedicat
ICUB, deschis de către Universitatea din Bucureşti conform reglementărilor legale în vigoare.
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Operaţiunile financiare în valută ale ICUB sunt derulate prin conturi dedicate ICUB deschise
la Bănci Comerciale, conform reglementărilor legale in vigoare.
Art. 48 - Propunerea de efectuare a unei cheltuieli şi angajarea cheltuielilor se efectuează
astfel:
- cheltuielile aferente contractelor de cercetare se angajează la propunerea directorului de
proiect în conformitate cu prevederile contractului de cercetare şi cu respectarea legislaţiei
aplicabile fiecărui tip de cheltuială;
- cheltuielile din cota parte de regie reţinută de ICUB se angajează la propunerea Directorului
General ICUB cu respectarea legislaţiei aplicabile fiecărui tip de cheltuială;
Ordonanţarea cheltuielilor se efectuează prin Departamentul de Cercetare şi Transfer
Tehnologic al U.B, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Plata cheltuielilor lichidate şi ordonanţate la plată se efectuează prin Direcţia Financiar Contabilă
a U.B. cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 49 - Universitatea din Bucureşti, prin ICUB, poate finanţa proiecte interne de
cercetare – dezvoltare, realizate de către centrele de cercetare ştiinţifică şi formulate ca răspuns
la necesităţi majore evidenţiate în interiorul universităţii cu aprobarea Consiliului de
Administraţie al U.B.
Art. 50 - Universitatea din Bucureşti va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli
fondurile necesare realizării unor proiecte, investiţii, dotări, achiziţionarea de aparatură,
echipamente și instalaţii pentru ICUB, precum şi pentru asigurarea mentenanţei infrastructurii de
cercetare ştiinţifică avansată.
Art. 51 - Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se face cu respectarea legislației în
vigoare.
Art. 52 - Salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul I.C.U.B. se stabilesc și
se acordă potrivit legii. Pentru activitati de cercetare suplimentare, personalul poate fi platit pe
proiecte, cu contracte individuale de munca, conform legislatiei in vigoare.
Capitolul VI – Dispozitii finale
Art. 53 - Prezentul Regulament se completează cu toate celelalte regulamente interne ale
U.B., precum și cu actele normative incidente.
Art. 54. In cadrul structurilor ICUB deciziile se pot lua si pe baza de consultare si vot
electronic.
Art. 55 - Prezentul Regulament a fost aprobat prin hotărârea Senatului Universității din București
în ședința din data de 18.12.2013 și intră în vigoare la data adoptării sale.
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ANEXA 1. Criterii de selectie a cercetatorilor pentru sectiunea/domeniul de cercetare
"STIINTE EXACTE"
Indicatori de performanta Generala si specifica

INFORMATICA
1. Publicatii
a) 1 articol CORE-2013 A* ori in Top 5% in orice sectiune de CS (clasat dupa AIS-Eigenfactor
sau SRJ-Scopus), sau
b) 3 articole minim A, sau
c) 8 articole minim B
si
2. Impact/citari
a) Minim 20 de articole de rang cel putin B care citeaza articolele candidatului
[nu se considera autocitarile, deci trebuie intersectie vida intre autorii articolului citant si autorii
articolului citat].
MATEMATICA
1. Publicatii
a) cel putin 1 articol in primele 10 reviste din listele specifice (punctaje AIS), sau
b) cel putin 3 articole in reviste din primul sfert al listelor specifice (punctaje AIS), sau
c) cel putin 8 articole in reviste din prima jumatate a listelor specifice (punctaje AIS)
si
2. Impact/citari
Cel putin 20 citari in reviste din prima jumatate a listelor specifice (punctaje AIS).
CHIMIE
Pentru liderii de grup de cercetare:
1. cel putin 100 de lucrari indexate ISI (conform ISI Web of Knowledge);
2. cel putin 50 de lucrari indexate ISI (conform ISI Web of Knowledge) ca autor principal;
3. cel putin 500 de citari (excluzind autocitarile).
Pentru cadrele didactice din Facultatea de Chimie, membri ai grupurilor de cercetare:
trebuie respectate criteriile pentru promovare care actioneaza in Facultatea de Chimie pentru
fiecare pozitie: profesor, conferentiar, lector, asistent. Va fi luata in considerare numai activitatea de
cercetare, nu si aceea didactica.
Standardele minimale ale Facultăţii de Chimie pentru ocuparea posturilor didactice vacante:
a. Asistent universitar
Minim 5 articole ISI
minim P=5p (P=1pxn; n- numar de articole)
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b. Şef de lucrări/Lector
Minimum 10 articole în reviste cotate ISI

minim P=15p (P=1pxn; n- numar de articole)

c. Conferenţiar universitar
Minimum 35 articole în reviste cotate ISI

minim P=35p (P=1pxn; n- numar de articole)

d. Profesor universitar
Minimum 50 articole în reviste cotate ISI

minim P=50p (P=1pxn; n- numar de articole)

Teza de abilitare

10 p

FIZICA
Pentru CS I si CS II - criteriile nationale minime (comisia de Fizica CNATDCU) Pentru CS III
- criteriile pentru activitatea de cercetare la concursul de ocupare a pozitiei de Lector universitar
la Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucuresti Pentru CS - criteriile minime nationale
pentru obtinerea titlului de Doctor in Fizica Pentru asistent de cercetare - implicare in domeniu
(fie si prin lucrarea de diploma) si recomandarea unui membru al centrului de cercetare din
domeniu.
Liderii grupurilor de cercetare trebuie să îndeplinească criteriile formulate de
Comisia de Fizica a CNATDCU pentru Abilitare (I=5; P=5; C=40) calculate din toate
lucrarile ISI, fara pragul de 0.3 pentru AIS-ul, revistelor in care au fost publicate, si
evident excluzand autocitarile.
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ANEXA 2. Criterii de selectie a cercetatorilor pentru sectiunea/domeniul de cercetare
"STIINTELE VIETII, MEDIULUI SI ALE PAMANTULUI "
Indicatori de performanta Generala si specifica

Pentru Domeniile Stiinta Mediului-Ecologie, Biologie-Biochimie, Geologie si Geografie
criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca liderii grupurilor de cercetare, care se pot afilia
ICUB, sunt cele care au fost aprobate de comisiile de specialitate pe domenii ale CNADTCU si
prevazute de legislatia in vigoare pentru pozitiile de profesor/CSI.
Pentru liderii de grup apartinad domeniilor Biologie-Biochimie mai este necesara
indeplinirea standardelor minimale de abilitare (Profesor universitar, cercetător științific gradul
I, I ≥ 3 și P ≥ 5) in conformitate cu MOR, PARTEA I, Nr. 448/27.VI.2011
Cerintele pentru posturile de CSII, CS III, CS si asistent cercetare, care se vor afilia
grupurilor de cercetare, din componenta sectiuniiSTIINTELE VIETII, MEDIULUI SI ALE
PAMANTULUI vor fi stabilite de Comitetul Stiintific al Sectiunii si supuse aprobarii
Consiliului Stiintific ICUB, in cf cu art 15 din prezentul regulament.
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ANEXA 3. Criterii de selectie a cercetatorilor pentru sectiunea/domeniul de cercetare
"STIINTE UMANISTE"
Indicatori de performanta Generala si specifica

Liderii grupurilor de cercetare trebuie să îndeplinească criteriile formulate de comisiile
de specialitate ale CNATDCU pentru CS I şi să fi condus anterior, în calitate de directori de
proiect, cel puţin un proiect câştigat prin competiţie internă / externă.
CS I şi CS II - criteriile comisiilor de specialitate ale CNATDCU
CS III - criteriile avansate pentru posturile de lector universitar
CS - criteriile avansate pentru posturile de asistent universitar
Asistent de cercetare - deţinerea calităţii de doctor, implicare în activitatea de cercetare
(articole publicate, participare la sesiuni ştiinţifice etc.) şi două recomandări din partea unor
persoane care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale liderilor grupurilor de cercetare,
menţionate anterior.
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ANEXA 4. Criterii de selectie a cercetatorilor pentru sectiunea/domeniul de cercetare
"STIINTE SOCIALE"
Indicatori de performanta Generala si specifica

Pentru Domeniile aferente Ştiinţelor Sociale (Drept, Administratie si Afaceri, Psihologie
si Stiintele Educatiei, Stiinte Politice, Sociologie si Asistenta Sociala, Jurnalism si Stiintele
Comunicarii), criteriile pe care trebuie să le îndeplinească liderii grupurilor de cercetare, care
se pot afilia ICUB, sunt cele care au fost aprobate de comisiile de specialitate pe domenii ale
CNADTCU şi sunt prevăzute de legislaţia în vigoare pentru poziţiile de profesor/CSI.
Cerintele pentru posturile de CSII,CS III, CS si asistent cercetare, care se vor afilia
grupurilor de cercetare, din componenta sectiunii STIINTE SOCIALE vor fi stabilite de
Comitetul Stiintific al Sectiunii si supuse aprobarii Consiliului Stiintific ICUB, in cf cu art 15 din
prezentul regulament.
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