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Scopul regulamentului este de a reglementa componenta, atribuliile, organizarea gifunc[ionarea
Consiliului $tiinfific din lnstitutul Nalional de Cercetare-Dezvoltare Marini "Grigore Antipa"
(rNcDM).

Consiliul $tiingific igi desfSgoari activitatea in conformitate cu prevederile OG nr.57/16.08.2002
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, HG nr. 637/2003 pentru aprobarea regulamentului-
cadru de organizare gi funclionare a institutelor nafionale de cercetare-dezvoltare, Legea nr.

3L912003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificdrile gi completSrile
ulterioare, Legea nr. 206/2004 privind buna conduit6 in cercetarea gtiinfifici, dezvoltarea
tehnologici gi inovare, cu modificdrile gi completirile ulterioare, HotI16rea nr.253/2015 privind
infiintarea unor institute nafionale de cercetare-dezvoltare in domeniul protecliei mediului,
ecologiei gi dezvoltSrii durabile prin reorganizarea lnstitutului Nalional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Proteclia Mediului, precum gi pentru actualizarea datelor de patrimoniu.

Art.1. Consiliul $tiinlific este organismul care asiguri orientarea 9i coordonarea activitS!ii tehnico
- ;tiinlifice din INCDM av6nd ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare gi inovare gi a

programelor proprii de cercetare-dezvoltare gi inovare ale INCDM, precum gi luarea misurilor
necesare pentru realizarea acestora.

Art.2. Consiliul gtiinlific este alc5tuit din cercetStori cu realiziri deosebite in domeniu, salariafi ai

institutului na[ional, alegi pe 4 ani prin vot secret de citre cadrele cu studii superioare din

institutul na!ional.

STRUCTU RA ORGAN IZATORICA

Art.3. Consiliul $tiinlific este format din 15 membri din cadrul personalului de cercetare atestat,

recomandabil CSI si CSll din cadrul departamentelor de cercetare-dezvoltare din INCDM.

(1) Urmitorul Consiliu $tiin[ific, votat dupS data aprobdrii prezentului regulament, va fi
format dintr-un num5r de 13 membri

Art.4. Din Consiliul gtiintific fac parte de drept, directorul general gi directorul gtiinlific ai INCDM.

Art.s. Consiliul gtiintific este condus de un pregedinte gi un vicepregedinte. Pregedintele 9i

vicepregedintele sunt alegi prin vot secret, de citre membrii acestuia, in prima gedintS a

Consiliului nou ales. Pregedin[ia Consiliului Stiintific nu poate fi asiguratd de citre directorul
general. Mandatul conducerii Consiliului $tiinlific are o duratl de 4 ani.

Art.6. Pentru analiza 9i luarea unor hotdr6ri in situalii neacoperite de expertiza membrilor sii,
Consiliul gtiinlific igi poate constitui grupe de lucru, formate din membrii sii pi specialigti ai INCDM

gi care pot fi extinse prin cooptarea de consilieri externi, hotl16rile urm6nd a fi luate numai in

plenul Consiliului gtiinfific. Dreptul de vot aparline numai membrilor Consiliului $tiinfific.



Art.7. Pe intervalele de timp dintre datele gedinfelor in plen, Consiliul Stiintific igi poate desfigura
activitatea in cadrul unor grupuri de lucru temporare, consultative conform atribufiilor gi

sarcinilor stabilite de Consiliul $tiinlific. Grupurile de lucru igi vor desemna un raportor pentru
prezentarea activitS!ii in cadrul Consiliului $tiinlific.

Art.8. La gedinlele Consiliului $tiinlific pot participa membrii Consiliului de Administralie gi

membrii Comitetului Director gi la invitalia Consiliului $tiinlific delegafi ai autoritSlilor centrale
precum gi reprezentanli ai altor unitdli interesate de activitatea gtiinlificd a institutului.

Art.g. Mandatul unui membru alesin Consiliul$tiinlificinceteazd prin: indisponibilitatea cauzati
de boalS sau suspendarea contractului de muncd, plecarea acestuia cu norma de bazi la alti
institulie, demisie, retragerea din consiliu gtiinlific, pensionare, deces, sancfionarea la locul de

munc5, condamnare pentru fapte penale. Locul sdu este ocupat de urmitoarea persoani care a

intrunit num5rul cel mai mare de voturi la ultimele alegeri, av6nd votul majoritSlii simple a

membrilor adunirii generale.

ATRTBUTilLE CONS|LtULUT $TilNTtFlC

Art.10. Atribulii conducerii Consiliului $tiinlific:

(1) Pregedintele rSspunde de intreaga activitate a Consiliului $tiinfific;
(2) Vicepresedintele sprijind activitatea prepedintelui, preia in totalitate atribuliile de

conducere in absenta acestuia si rispunde in mod direct, de sarcinile organizatorice ale

Consiliului;
(3) in cazul in care pregedintele gi/sau vicepregedintele sunt in situafia de a pdr5si Consiliul

$tiin!ific in perioada mandatului, se vor organiza noi alegeri ale conducerii Consiliului

$tiinlific in condifiile prezentului regu lament.

Art.11. Atribufiile principale ale Consiliului $tiinlific sunt urmltoarele:

(1) Participi la elaborarea gi actualizarea strategiei de dezvoltare a activitSfii de cercetare-
dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

(2) Analizeaz6, avizeazi gi urmiregte realizarea lucrdrilor de cercetare $tiintificS;
(3) Propune spre aprobare consiliului de administrafie programul anual de cercetare -

dezvoltare gi inovare al institutului;
(4) AvizeazS hotS16rile consiliului de administra!ie care implici politica de cercetare a

institutului nalional gi a ramurii;
(5) Propune masuri pentru perfeclionarea profesionali gi incadrarea personalului de

cercetare pe funclii si grade profesionale;
(6) Organizeazi gi coordoneaz5 desfS;urarea manifestdrilor cu caracter ttiintific;
(7) Avizeazi ac!iunile de cooperare, interne gi internalionale, cu scop $tiintific ale institutului;
(8) Avizeazd acordarea de burse de studii gi stagii de perfecfionare ?n [ari gi striinitate;



Art.12. Alte atribulii impuse de legislalia nafionalS in vigoare:

(1) Propune spre aprobare consiliului de administralie, strategia gi programele de

dezvoltare a institutului naf ional, si introducere a unor tehnologii de v6rf gi de

modernizare a celor existente, in concordanfd cu strategia generali a domeniului
propriu de activitate;

(2) Propune numSrul de posturi pe funclii gi grade profesionale spre aprobare de cdtre
consiliul de administrafie, in concordan!5 cu necesitdlile ;i resursele financiare ale

INCDM;

(3) Aprobi probele de concurs pi con[inutul acestora pentru ocuparea funcfiilor 9i gradelor
profesiona le de cerceta re-dezvoltare;

(4) AprobS comisia de concurs pentru ocuparea funcliei de cercetdtor gtiinlific, propusi de

directorul gtiinlific
(5) Consiliul stiintific Ai consiliul de administrafie analizeazi qi aprobi rezultatul concursului

pentru ocuparea funcliei de cercetitor gtiinlific.
(5) Aprobi grila pentru punctajul necesar ocupirii postului de cercetitor Stiinlific gradul lll.

Consiliul stiinfific, pe baza prezentlrii raportului pregedintelui comisiei de concurs,

aprobi rezultatul concursului de ocupare a postului de cercetdtor Stiinlific gradul lll, in

urma ciruia conducdtorul instituliei emite decizia de numire;
(7) AprobS prin vot nominal deschis rezultatele concursului de ocupare a posturilor de

cercetdtor gtiinlific gradul I gi ll, pe baza prezentdrii raportului pregedintelui comisiei de

concurs care nominalizeazi candidatul cu cele mai bune rezultate.
(8) Stabilelte 9i avizeazi metodologia de concurs pentru ocuparea funcliilor 9i gradelor

inginerilor de dezvoltare tehnologicS, care trebuie aprobate de consiliul de administrafie
al INCDM. Rezultatele concursului gi concluziile comisiei sunt analizate gi avizate de

consiliul gtiinfific Ai aprobate de consiliul de administrafie al INCDM, iar decizia de

numire este data de conducitorul instituliei.
(9) Aprob5 cererile anuale ale cercetitorilor gtiintificigradul I pensionali 9i a celor care au

implinit v6rsta legali de pensionare gi care, conform legislalieiin vigoare, pot fi
menlinuli in continuare in funclii de cercetare-dezvoltare cu aprobarea anualS a

Consiliului $tiinfific. Cererile acestora trebuie si conlini referate de oportunitate
intocmite de citre geful ierarhic privind necesitatea mentinerii in activitate a
solicitantului gi aprobate de c6tre conducerea institutului.

(10) Propune conducerii INCDM componenfa Comisiei de eticd (conform Regulamentului de

Organizare gi Funclionare a Comisiei de Etici din INCDM "Grigore Antipa").
(11)AvizeazE acordarea de burse de studii gi stagii de perfecfionare in fari gi striinitate gi

analizeazi rezultatele acestor perfeclionSri;
(12)imbunitSlegte procedurile de evaluare a personalului din cercetare;
(13)Avizeazi 9i urmiregte implementarea de citre cercetitorii cu experienti (mentori) a

planurilor de formare a angajalilor din cercetare care preiau gi/sau dezvolt5 o anumita
preocupare.



Art.13. Atributiile membrilor Consiliului gtiinlific

(1) participl la sedintele Consiliului $tiinlific, exprim6nd-si liber gi necondilionat opiniile si

votul asupra problemelor discutate ;
(2) propune subiecte pentru a fi ?nscrise pe ordinea de zi a gedinfelor;
(3) intocmesc materiale scrise pentru tematica aflata pe ordinea de zi, conform sarcinilor

asumate sau stabilite de Consiliul Stiintific;
(4) particip5, in calitate de membru, in cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului gtiinfific

Art.14. Lucr5rile de secretariat ale Consiliului $tiinfific sunt executate de secretarul acestuia ales

in prima Sedin!5 a noului Consiliu. Atribufiile secretarului Consiliului $tiintific sunt:

(1) PSstreazi evidenta documentelor emise gi primite de Consiliu Stiinlific intr-un registru;
(2) Anunlarea gedinfelor, a ordinii de zi gi difuzarea materialelor care se vor prezenta in cadrul

tedinlelor;
(3) intocmirea proceselor verbale ale gedinlelor care sE includi hotir6rile luate, sarcinile

revenite, termenele 9i persoanele responsabile;
(4) Procesele verbale ale gedinlelor vor fi supuse aprobirii membrilor consiliului in termen

de o sEptdm6na, prin intermediul platformeide comunicare utilizata de consiliu;
(5) Transmiterea hotiririlor gi documentelor emise de cdtre Consiliul $tiinlific pentru postare

pe intranetul INCDM.

Art.15. Consiliul $tiinlific analizeazi 9i avizeazi:

(1) Comitetul de Redaclie al jurnalului ,,Cercetiri Marine "gi tl actualizeazd in funclie de

nevoile de dezvoltare ale acestuia;

(2) regulamentul jurnalului;
(3) raportul anual de activitate al comitetului de redaclie aljurnalului;

ACTTVTTATEA CONSTUULUI 5Tl I NTIFIC

Art.16. Consiliul gtiinfific igi desfStoari activitatea pe baza unui plan anual intocmit de citre
conducerea acestuia gi aprobat de citre plenul Consiliului in prima gedinti a anului in curs; acest

plan poate fi ajustat in intervalul de valabilitate cu acceptul plenului Consiliului.

Art.17. Plenul Consiliului $tiinfific se ?ntrunegte in gedinfe ordinare, la interval de 3 luni 5i in

gedinle extraordinare, in funclie de necesitSlile institutului. $edintele se pot organiza 5i in mediul

online sau mixt cu participarea majoritS!ii 5i pistrarea confidenlialitilii votului de citre
conducerea gi secretarul Consiliului $tiinlific. Votul electronic se va exercita prin intermediul

platformelor on-line.

Art.18. Conducerea Consiliului $tiin!ific decide oportunitatea organizErii gedin[elor extraordinare

9i stabilegte ordinea de zi a acestora, in funclie de necesitSli.



Art.19. $edinla Consiliului $tiinlific are cvorum gi se poate organiza numaiin situafia in care
sunt prezenli cel pulin lL membri. Deciziile se aprobi cu majoritatea voturilor exprimate.

(1) Pentru urmitorul consiliu numlrul minim de membri prezenli la o gedin!5 este de 9.

Art.20. Data organiztrii gedinfelor ordinare ale Consiliului $tiin]ific, ordinea de zi propusi gi toate
materialele informative scrise care se vor prezenta in plen se vor aduce la cunogtinla membrilor
acestuia cu cel pufin 5 zile inainte de data stabilitd pentru respectiva SedintS.

Art.21. Problematica qtiinlifici a institutului se va analiza in cadrul plenului Consiliului gtiinlific
pe baza unor materiale scrise care vor fi prezentate secretariatului acestuia cu cel pulin 6 zile
?nainte de data sus[inerii gedinfei. Sunt exceptate de la aceasti regulS materialele supuse avizdrii
sau aproblrii in gedinle extraordinare, materiale ce pot fi transmise spre analiza plenului
Consiliului $tiinlific cu cel pulin 24 ore inainte de SedinIS.

Art.22. Toate cererile, deciziile, avizirile, aprob5rile, consultdrile, ordinea de zi a gedinfelor
Consiliului $tiinlific se valideaz6 prin vot secret sau deschis, dupi caz, urm6nd a se stabilii la

momentul votirii.

Art.23. Pe parcursul unui an, un membru al Consiliului $tiinlific nu poate transmite mai mult de

doud mandate de reprezentare.

(1) Membrul Consiliului $tiinfific mandatat poate exercita votulin numele persoanei care l-a

mandatat, numaiin situatia in care mandatul prevede explicit punctele pentru care este

transmis votul.
(2) Un membru al Consiliului $tiinlific poate primi doar un singur mandat de reprezentare

valabil intr-o singuri gedinld.

ALEGEREA CONSILIUTUI STIINTIFIC SI A CONDUCERII EXECUTIVE

Art.24. Anunlul privind alegerea membrilor Consiliului $tiinlific se va publica/afiga la sediul

INCDM ,,Grigore Antipa" ;i se va transmite, spre gtiinl6, prin e-mail, persoanelor cu drept de vot.

Alegerile se vor desfigura la o datl ce se va menfiona in anun!, dar nu mai devreme de 7 zile de

la data publicirii/afigdrii acestuia.

Art.25. Are drept de vot personalul cu studii superioare din cadrul INCDM ,,Grigore Antipa",

angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

Art.26. in ziua alegerilor, Directorul General al INCDM ,,Grigore Antipa" va emite o decizie privind

numirea comisiei de organizare a alegerilor membrilor Consiliului$tiinfific, formatS din 4 membri,

dintre care unul va fi Presedintele comisiei si unul va fi Secretarul comisiei.



Arl.27. Comisia va ?ntocmi un tabel nominal cu persoanele ce intrunesc conditiile de a deveni
membru CS, va tipdri buletinele de vot, precum gi lista cu persoanele cu drept de vot din cadrul
I NCDM,,Grigore Antipa".

Art.28. Alegerile vor fi validate de cdtre Directorul General al INCDM ,,Grigore Antipa", dacd la

gedinfa de votare se vor prezenta cel pulin 2/3 din totalul persoanelor cu drept de vot.

Art.29. Comisia va proceda la numErarea voturilor gi la intocmirea procesului-verbal de numdrare
a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului $tiinlific.

Art.30. Primii 11 candidali, clasali in urma num6ririi voturilor, vor face parte din Consiliul

$tiinlific al TNCDM ,,Grigore Antipa", al6turide DirectorulGeneral gi Directorul $tiinlific.

Art.31. Pentru alegerea pregedintelui pi vicepre;edintelui se vor face propuneriin plenul noului
consiliu, care vor fi supuse la vot secret.

Art.32. Comisia stabiliti la Art.25. va proceda la intocmirea buletinelor de vot privind alegerea

Pregedintelui si a Vicepregedintelui Consiliului $tiinfific, precum 9i a procesului-verbal privind

rezultatele votului.

Art.33. Criterii minimale pentru a fi ales membru in Consiliul $tiin[ific al INCDM ,,Grigore
Antipa":

. angajat cu contract de munci pe perioadi nedeterminatd in institut de cel pulin 5 ani

. minim gradul de cercet5tor gtiinlific lll

. diploml de doctor in domeniile specifice institutului

. experienld de responsabil/coordonator pentru minim 1 proiect sau contract economic
sau fazi de proiect

Art.34. Persoanele care doresc si candideze pentru consiliulgtiinlific se vorinscrie pe o lista la
biroul resurse umane, acesta urm6nd sE valideze indeplinirea criteriilor minimale de citre
candidali.
Art.35. in cazul in care nu se inscriu minim 15 candidati pe lista Consiliului $tiinlific sau nu se

intrunegte numSrul minim de votanli pentru validarea alegerilor, acestea se vor repeta in

termen de 7 zile, vechiul Consiliu gtiinlific menfin6ndu-gi validitatea p6nt la alegerea noului

consiliu.
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