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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A
COMISIEI PENTRU CERCETARE, INOVARE ŞI
TRANSFER TEHNOLOGIC

Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.1. Comisia pentru Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic (CCITT)
este o structură executivă, subordonată Biroului de Conducere şi Consiliului Facultăţii
de Agricultură.
Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de
Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului.
Art.1.3. CCITT asigură implementarea hotărârilor Consiliului Facultăţii de
Agricultură, respectând strategia cercetării ştiinţifice.
Art.1.4. Comisia funcţionează permanent şi are rolul de a asigura buna
desfăşurare a procesului de cercetare ştiinţifică, conform planului de cercetare
ştiinţifică elaborat în cadrul Facultăţii.
Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
Art.2.1. Din componenţa CCITT fac parte un președinte și cinci membri, dintre
care un student.
Art.2.2. Comisia funcționează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin
comunicare permanentă.
Art.2.3. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a
Decanului sau a jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei.
Art.2.4. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii
comisiei, iar deciziile se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.
Art.2.5. La propunerea președintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi
convocate la întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea
problemelor respective.
Art.2.6. Aprobarea CCITT se face de către Consiliul Facultăţii de Agricultură,
din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă.
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Art.2.7. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului
Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate
simplǎ.
Capitolul 3 – ATRIBUŢII
Art.3.1. CCITT are următoarele atribuţii:
(1) verifică îndeplinirea de către departamente şi la nivel de facultate a
obiectivelor stabilite prin planurile de cercetare proprii;
(2) verifică modul în care departamentele acţionează pentru realizarea
obiectivelor strategice ale cercetării ştiinţifice, stabilite la nivelul facultăţii sau
universităţii;
(3) verifică contribuţia fiecărui cadru didactice la realizarea obiectivelor
cercetării ştiinţifice;
(4) analizează contribuţia cercetării ştiinţifice la dezvoltarea domeniilor
abordate şi relevanţa rezultatelor cercetării ştiinţifice;
(5) verifică măsura în care cercetarea ştiinţifică se regăseşte în activitatea
didactică, în performanţele pregătirii profesionale a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor;
(6) propune măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de cercetare
desfăşurată în cadrul Facultăţii;
(7) face recomandări Consiliului Facultăţii referitor la politicile de cercetare, la
procedurile şi iniţiativele legate de activitatea de cercetare;
(8) elaborează criteriile de performanţă în cercetarea ştiinţifică, pe care le
supune aprobării Consiliului Facultăţii.
Art.3.2. CCITT va întocmi un raport anual, care va fi prezentat, spre informare
şi analiză, în Consiliul Facultăţi.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de
Agricultură din data de 15.04.2020.

Decan,
Conf. Dr. Denis ȚOPA
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