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1. Înfiinţare. Misiune. Autonomie organizatorică şi funcţională.
1.1

1.2
1.3

1.4

În baza hotărârii Senatului Universităţii, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale (Legea nr. 1/2011), cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 57/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Cartei Universitare, se înfiinţează Institutul de Cercetare al
Universităţii din Bucureşti (denumit în continuare „I.C.U.B.”), ca unitate de cercetare fără
personalitate juridică, aflată în subordinea Universităţii din Bucureşti (denumită în continuare
„U.B.”).
I.C.U.B. reprezintă o structură de cercetare şi transfer tehnologic menită să genereze şi să
promoveze excelenţa în cercetare.
Activitatea de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic a I.C.U.B. se desfăşoară în
conformitate cu strategia U.B. şi este orientată către activităţi de cercetare fundamentală şi
aplicative, pe următoarele domenii fundamentale (denumite în continuare „Domenii de
Cercetare”):
a. Ştiinţe exacte;
b. Ştiinţele vieţii, mediului şi ale pământului;
c. Ştiinţe umaniste;
d. Ştiinţe sociale.
I.C.U.B. dispune de autonomie organizatorică şi funcţională, în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile legale relevante, de Carta Universitară şi de prezentul Statut precum şi în limitele
resurselor financiare şi materiale alocate de U.B.

2. Sediu. Durată. Elemente de identificare.
2.1
2.2
2.3
2.4

Sediul I.C.U.B. este situat în Bucureşti, strada Splaiul Independenţei nr. 93-95, et. [*], cam. [*],
sectorul [*].
Adresa sediului I.C.U.B. poate fi schimbată în baza hotărârii Consiliului de Administraţie,
validată de Senatul Universităţii.
I.C.U.B. se constituie pe perioadă nedeterminată.
I.C.U.B. deţine ştampilă şi siglă proprii. Sigla este descrisă la Anexa 1.

3. Obiect de activitate
3.1 Obiectul de activitate al I.C.U.B. cuprinde:
3.1.1 Activităţi de cercetare-dezvoltare:
a. Activităţi specifice fiecărei grup integrat în I.C.U.B.;
b. Activităţi în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;
c. Activităţi în cadrul programelor doctorale şi postdoctorale;
d. Activităţi în cadrul programelor de cercetare pentru tineri cercetători;
e. Oferirea de stagii de cercetare pentru personalităţi ştiinţifice din afara U.B.
3.1.2 Activităţi conexe activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate în domeniul
propriu de activitate, constând în:
a. Participarea la elaborarea strategiei domeniului;
b. Formare şi specializare profesională;
c. Consultanţă ştiinţifică şi asistenţă de specialitate, în condiţiile legii;
d. Participare la realizarea transferului tehnologic;
e. Organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminare, colocvii etc.);
f. Alte activităţi în legătură cu cercetarea ştiinţifică, în condiţiile legii.
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3.2

În scopul realizării obiectului său de activitate, I.C.U.B. poate colabora sau încheia convenţii de
conlucrare sau de parteneriat cu centrele de cercetare din cadrul facultăţilor U.B., cu alte
institute de cercetare cu profil similar, din ţară sau străinătate.

4. Compunere. Structură.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

I.C.U.B. este compus din grupuri de cercetare coordonate de cercetători cu excelenţă dovedită
la nivel naţional sau internaţional.
În desfăşurarea activităţii lor, cercetătorii I.C.U.B. pot conlucra cu persoanele prevăzute la art.
5.6.
I.C.U.B. este structurat în patru secţiuni (denumite în continuare „Secţiuni”), corespunzătoare
Domeniilor de Cercetare.
Fiecare facultate a U.B. îşi desemnează, cu aprobarea consiliului facultăţii, câte un membru în
Secţiunea corespunzătoare. Repartizarea facultăţilor pe Domenii de Cercetare este cuprinsă la
Anexa 2 a prezentului Statut.
Criteriile de selecţie a cercetătorilor I.C.U.B. şi organizarea şi funcţionarea Secţiunilor se
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.C.U.B., aprobat de Consiliul de
Administraţie al U.B. şi validat de Senatul U.B.

5. Secţiune. Conducere. Compartimente de cercetare.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

Conducerea administrativă a Secţiunii este asigurată de un coordonator (denumit în continuare
„Coordonatorul Secţiunii”).
Activitatea ştiinţifică a Secţiunii este coordonată de Comitetul Ştiinţific, prezidat de
Coordonatorul Secţiunii. Comitetul Ştiinţific este compus din trei până la şapte persoane,
inclusiv Coordonatorul Secţiunii.
Comitetul Ştiinţific are ca principală atribuţiune selecţia cercetătorilor şi constituirea de
colective de cercetare, pe baza unor indicatori de performanţă generală şi indicatori adaptaţi
specificului Domeniului de Cercetare. Selecţia se face dintre propunerile făcute de facultăţile
U.B.
Coordonatorul Secţiunii şi membrii Comitetului Ştiinţific răspund în faţa Consiliului Director
sau, respectiv, Consiliului Ştiinţific pentru modul în care îşi îndeplinesc competenţele şi
responsabilităţile.
O Secţiune poate avea în componenţa sa grupuri de cercetare, cu caracter temporar, care
derulează activităţi de cercetare ştiinţifică pe domenii şi tematici bine delimitate.
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.
grupSecţiunea utilizează personalul şi infrastructura I.C.U.B.
Secţiunea care timp de doi ani consecutiv nu îndeplineşte cerinţele minime de performanţă,
stabilite pe Domenii de Cercetare, poate fi restructurată, desfiinţată sau încadrată în alte
Secţiuni.

6. Consiliul Director
Coordonarea administrativă a I.C.U.B. este realizată de Consiliul Director, compus din
Directorul General şi Coordonatorii Secţiunilor.
6.2 Consiliul Director are următoarele competenţe:
6.2.1 propune Consiliului de Administraţie al U.B. şi Senatului U.B. strategia programelor de
dezvoltare ale I.C.U.B.;
6.2.2 stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a. strategia programelor de dezvoltare ale I.C.U.B.;
b. programul anual de cercetare-dezvoltare;
4
6.1

c. bugetul de venituri şi cheltuieli;
d. programul de investiţii.
6.2.3 analizează şi, dacă este cazul, aprobă realizarea criteriilor de performanţă ale Secţiunilor din
structura I.C.U.B.;
6.2.4 avizează raporturile de conlucrare dintre Secţiuni precum şi raporturile dintre acestea şi terţi;
6.2.5 propune Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii înfiinţarea, desfiinţarea sau
comasarea Secţiunilor din cadrul I.C.U.B.
6.2.6 îndeplineşte alte atribuţii şi are răspunderi aprobate de Consiliul de Administraţie al U.B. şi
validate de Senatul U.B.
6.3 Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună precum şi ori de câte ori este necesar, la
convocarea Directorului General.
7. Directorul General
7.1

7.2

Activitatea curentă a I.C.U.B. este condusă de Directorul General. Funcţia de Director General
al I.C.U.B. este îndeplinită, de drept, de Prorectorul responsabil cu cercetarea al U.B., pe durata
mandatului său. Funcţia de Director General nu este remunerată.
Directorul general are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a. convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director:
b. reprezintă interesele I.C.U.B. în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici,
precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
c. stabileşte atribuţiile şi competenţele Secţiunilor, cu avizul Consiliului Director;
d. analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării;
e. propune Consiliului Director modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a I.C.U.B.;
f. poate delega temporar o parte a competenţelor sale unui alt membru al Consiliului Director;
g. exercită orice alte atribuţii ce îi sunt încredinţate sau delegate de Consiliul Director.

8. Consiliul Ştiinţific
Coordonarea ştiinţifică a I.C.U.B. este realizată de Consiliul Ştiinţific, compus din toţi membrii
Comitetelor Ştiinţifice ale Secţiunilor.
8.2 Consiliul Ştiintific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de
către membrii Consiliului Ştiinţific, cu majoritatea voturilor membrilor acestui organ.
8.3 Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe:
8.3.1 coordonează activităţile de cercetare din cadrul I.C.U.B.;
8.3.2 avizează scoaterea la concurs a posturilor de cercetare solicitate de Secţiuni;
8.3.3 propune Senatului U.B. validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor de
cercetare în I.C.U.B.;
8.3.4 avizează criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor de
cercetare, cu respectarea criteriilor şi a standardelor minime, pe Domenii de Cercetare,
stabilite la nivelul U.B. şi la nivel naţional;
8.3.5 avizează criteriile şi standardele, pe Domenii de Cercetare, pentru evaluarea periodică a
personalului de cercetare;
8.3.6 evaluează activitatea de cercetare din cadrul I.C.U.B. şi propune măsurile care se impun;
8.3.7 aprobă hotărârile Consiliului Director privind politica de cercetare a I.C.U.B.;
8.3.8 aprobă şi actualizează planul anual al manifestărilor ştiinţifice;
8.3.9 participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a
Domeniilor de Cercetare şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare a I.C.U.B.;
8.3.10 propune spre aprobare Consiliului de Administraţie al U.B. şi Senatului U.B. strategia şi
programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al I.C.U.B.;
8.3.11 propune măsuri pentru perfecţionarea profesională;
8.3.12 propune încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
8.1
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8.3.13 avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
8.3.14 avizează acordarea, din fondurile aflate la dispoziţia I.C.U.B., de burse de studii şi stagii de
perfecţionare în ţară şi în străinătate.
9. Patrimoniu. Structuri funcţionale.
I.C.U.B. administrează bunuri aflate în proprietatea U.B., care i-au fost încredinţate spre
folosinţă, precum şi bunurile dobândite în condiţiile legii.
9.2 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.
9.3 I.C.U.B. poate contribui la realizarea de structuri de tip “spin-off” sau “start-up” pentru
valorificarea rezultatelor ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat.
9.4 Cu aprobarea Consiliului de Administraţie al U.B., validată de Senatul U.B., I.C.U.B. poate
constitui:
9.4.1 noi Secţiuni specializate sau Secţiuni interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte
instituţii de cercetare din ţară sau din străinătate;
9.4.2 unităţi de cercetare fără personalitate juridică şi alte structuri organizatorice necesare realizării
obiectului său de activitate.
9.5 Din punct de vedere administrativ, toate contractele de cercetare se derulează prin
Departamentul de Cercetare şi Transfer Tehnologic al U.B., care răspunde de toate operaţiunile
financiar-contabile aferente acestor contracte.
9.6 I.C.U.B. dispune de un serviciu propriu de secretariat.
9.7 Funcţionarea I.C.U.B. va fi asigurată de serviciile administrative ale U.B., în limitele
competenţelor acestora, prin persoanele anume desemnate de Consiliul de Administraţie al U.B.
9.1

10. Fondurile I.C.U.B. Bugetul de venituri şi cheltuieli. Relaţii financiare.
10.1 Fondurile alocate pentru derularea activităţilor din cadrul I.C.U.B. provin din veniturile proprii
ale acestuia.
10.2 În cazul în care aceste fonduri nu îi sunt suficiente, I.C.U.B. poate fi creditat de U.B., cu
aprobarea Consiliului de Administraţie, validată de Senatul U.B. Creditarea poate fi acordată şi
în cazul angajării în proiecte europene, pentru care se avansează fonduri pentru cheltuieli, ce
urmează a fi recuperate pe măsură ce se finalizează proiectele/fazele respective.
10.3 I.C.U.B. propune Consiliului de Administraţie al U.B. investiţiile care urmează să fie realizate,
potrivit obiectului său de activitate.
10.4 U.B. poate finanţa prin I.C.U.B. proiecte interne de cercetare–dezvoltare în domenii prioritare,
formulate ca răspuns la necesităţile majore evidenţiate în cadrul U.B.
10.5 Prin bugetul său de venituri şi cheltuieli, I.C.U.B. poate prevedea fonduri pentru acoperirea
cheltuielilor pentru: materii prime, materiale, întreţinerea infrastructurii, investiţii, achiziţionare
de aparatură, echipamente şi instalaţii. U.B. include aceste cheltuieli în bugetul său de venituri
şi cheltuieli.
10.6 Operaţiunile financiare de încasări şi plăţi ale I.C.U.B. sunt derulate printr-un subcont dedicat
I.C.U.B., deschis de U.B., potrivit dispoziţiilor legale relevante.
10.7 I.C.U.B. poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, prin casieria U.B., cu
respectarea plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin
actele normative aplicabile.
10.8 I.C.U.B. cedează anual către U.B. o cotă procentuală din fiecare proiect/contract derulat,
stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie al U.B., validată de Senatul U.B.
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11. Dispoziţii finale şi tranzitorii
11.1 Organizarea şi funcţionarea structurilor administrative şi ştiinţifice ale I.C.U.B., prevăzute prin
prezentul Statut, sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.C.U.B.
11.2 Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.C.U.B. se aprobă de Consiliul de Administraţie
şi este validat de Senatul U.B.
11.3 Până la începerea anului fiscal 1.01.2014 - 31.12.2014 nu se acordă nicio remunerare, de orice
natură, din fondurile U.B., pentru activitatea desfăşurată în cadrul I.C.U.B.
11.4 Schema raporturilor I.C.U.B. cu U.B. şi a organizării I.C.U.B. este cuprinsă la Anexa 3 a
prezentului Statut.
11.5 Prezentul Statut a fost aprobat prin hotărârea Senatului U.B. în şedinţa din data de 17 iulie 2013
şi intră în vigoare la data adoptării sale.
PRŞEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. Gheorghe Vlad Nistor

ANEXA 1
Universitatea din Bucureşti
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SIGLA I.C.U.B.

[SE VA REALIZA PRIN GRIJA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC PÂNĂ LA DATA ŞEDINŢEI
SENATULUI DIN 17 IULIE 2013]
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ANEXA 2
Universitatea din Bucureşti
REPARTIZAREA FACULTĂŢILOR U.B. PE DOMENII DE CERCETARE

I.

ȘTIINȚE EXACTE
1. Facultatea de Chimie
2. Facultatea de Fizică
3. Facultatea de Matematică și Informatică

II.

ȘTIINȚELE VIEȚII, MEDIULUI ȘI ALE PĂMÂNTULUI
1. Facultatea de Biologie
2. Facultatea de Geografie
3. Facultatea de Geologie și Geofizică

III.

ȘTIINȚE UMANISTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV.

Facultatea de Filosofie
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Facultatea de Teologie Baptistă
Facultatea de Teologie Romano-Catolica

ȘTIINȚE SOCIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Facultatea de Drept
Facultatea de Administrație și Afaceri
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Facultatea de Științe Politice
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
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