APROBAT,
Presedinte CA
al INCDDD Tulcea
Dr. biol. Marian TUDOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI STIINTIFIC

CAPITOLUL I – BAZA LEGALA
Art.1
Prezentul regulament de organizare si functionare al Consiliului Stiintific , numit in continuare CS , din
cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea (INCDDD) este intocmit in
conformitate cu prevederile :
- O.G. nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica , aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.324/2003 ;
- H.G. nr.637/2003 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor
nationale de cercetare-dezvoltare ;
- Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare ;
- Legea nr.206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica , dezvoltarea tehnologica si inovare;
- H.G. nr.253/2015 privind infiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare in domeniul
protectiei mediului , ecologiei si dezvoltarii durabile prin reorganizarea Institutului National de CercetareDezvoltare pentru Protectia Mediului , precum si pentru actualizarea datelor de patrimoniu.
Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din cadrul INCDDD Tulcea sunt asigurate de
Consiliul Stiintific .
Scopul prezentului regulament il constituie asigurarea , in conformitate cu prevederile legale in vigoare , a
cadrului de organizare si functionare al Consiliului Stiintific al INCDDD Tulcea .
CAPITOLUL II - GENERALITATI
Art.2.1
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea :
- este infiintat in baza H.G. Nr.253/2015 ;
- sediul in Tulcea – str. Babadag , nr.165 ;
- CIF – RO 2646378 ;
- obiect principal de activitate – Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie – cod CAEN
7219 .
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INCDDD Tulcea are ca scop desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in
domeniul dezvoltarii durabile , ecologiei si protectiei nediului , fundamentarea managementului in
Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” si in alte zone umede de Interes national si International pentru
conservarea biodiversitatii si pentru dezvoltare durabila .
INCDDD Tulcea participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare in domeniul specific , desfasoara activitati
de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in strategia nationala de cercetare , constituie
baze de competenta stiintifica si tehnologica , de expertiza , de perfectionare a resurselor umane si de
documentare stiintifica si tehnica .
CAPITOLUL III – COMPONENTA SI CONDUCEREA CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.3.1 Consiliul Ştiintific al INCDDD Tulcea este format din 9 membri titulari aleşi şi de drept și membrii
de onoare.
Art.3.2 Consiliul Stiintific este alcatuit din persoane ce isi desfasoara activitatea in cadrul departamentelor
de cercetare-dezvoltare , angajati pe perioada nedeterminata , cu realizari deosebite in domeniu , salariati
ai INCDDD Tulcea , alesi pe 4 ani prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din INCDDD Tulcea
.
Art.3.3 Din Consiliul Stiintific fac parte , de drept , Directorul General si Directorul Stiintific al INCDDD
Tulcea .
Art.3.4 Consiliul Stiintific este condus de un Presedinte si de un Vicepresedinte , alesi prin vot secret de
catre membrii Consiliului Stiintific. Directorul General nu poate ocupa functiile de Presedinte , respectiv
Vicepresedinte.
Art.3.5 Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau străini care s-au distins prin realizări deosebite în
domeniile ştiinţelor, personalităţi de seamă care susţin dezvoltarea activităţii INCDDD Tulcea și sunt aleși
de membrii CS al INCDDD Tulcea pe durata mandatului acestora. Membrii de onoare au dreptul de a
participa la şedinţele CS şi de a-şi expune opiniile asupra problemelor discutate iar în condiţiile
prezentului statut au drept de participare la Comisia de Avizare/Receptie interna, fără drept de vot.
Art.3.6 Propunerile pentru membri de onoare se fac de către Departamentele din INCDDD sau de către
CS. Propunerile de membri de onoare nu pot fi supuse Adunării Generale a CS decât după primirea
consimţământului scris al candidaţilor.
CAPITOLUL IV – ALEGEREA CONSILIULUI STIINTIFIC SI A CONDUCERII EXECUTIVE
Art.4.1 Anuntul privind alegerea membrilor Consiliului Stiintific se va publica/afisa la sediul INCDDD
Tulcea si se va transmite , spre stiinta , prin e-mail , cadrelor cu drept de vot din interiorul INCDDD Tulcea
. Alegerile se vor desfasura la o data ce se va mentiona in anunt , dar nu mai devreme de 7 zile de la data
publicarii/afisarii acestuia .
Art.4.2 Are drept de vot personalul cu studii superioare din cadrul INCDDD Tulcea .
Art.4.3 In aceeasi zi , Directorul General al INCDDD Tulcea va emite o decizie privind numirea comisiei
de organizare a alegerilor membrilor Consiliului Stiintific , formata din 4 membri , dintre care unul va fi
Presedintele comisiei si unul va fi Secretarul comisiei .
Art.4.4 Comisia va intocmi un tabel nominal cu persoanele ce intrunesc conditiile de a deveni membru CS,
va tipari buletinele de vot , precum si lista cu persoanele cu drept de vot din cadrul INCDDD Tulcea .
Art.4.5 Alegerile vor fi validate de către Directorul Gerneral al INCDDD Tulcea, daca la sedinta de votare
se vor prezenta cel putin 2/3 din totalul persoanelor cu drept de vot .
Art.4.6 Comisia va proceda la numararea voturilor si la intocmirea procesului-verbal de numarare a
voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului Știintific .
Art.4.7 Primii 7 candidati , clasati in urma numărării voturilor, vor face parte din Consiliul Știintific al
INCDDD Tulcea , alaturi de Directorul General si Directorul Știintific .
Art.4.8 In urma anunțării componenței Consiliului Stiințific , cei 9 membri CS vor proceda la alegerea
Presedintelui si a Vicepresedintelui , prin vot secret , ținându-se cont de prevederile art.3.4 .
Art.4.9 Comisia stabilită la art.4.3 va proceda la întocmirea buletinelor de vot privind alegerea Președintelui
si a Vicepreședintelui Consiliului Științific, precum și a procesului-verbal privind rezultatele votului .
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Art.4.10 Presedintele Consiliului Stiintific, o data ales, va proceda, printr-o hotărâre, la numirea unui
secretar al Consiliului Stiintific, persoana desemnata fiind un salariat din cadrul Compartimentului Resurse
Umane al INCDDD Tulcea.
Art.4.11 In situația în care un membru ales in Consiliul Stiintific isi pierde aceasta calitate, din diferite
motive (renuntare din proprie initiativa , iesire la pensie , nu mai este angajat al INCDDD Tulcea , etc.),
acesta va fi inlocuit cu urmatorul candidat , in ordinea numarului de voturi obtinut la alegeri , mandatul
acestuia din urma limitandu-se la perioada ramasa pana la expirarea celor 4 ani , dupa care se organizeaza
noi alegeri .
Art.4.12 Comisia de Avizare a lucrărilor de cercetare si a celor din Departamentul de Dezvoltare
Tehnologică va fi formată din cei 9 membri titulari ai CS iar ședintele vor avea loc dacă sunt prezenți cel
puţin 5 membri. Comisia de Avizare va fi condusă de un Președinte și de un Vicepreședinte aleși prin vot,
pe perioada mandatului CS.
Art.4.13 Pentru alegerea membrilor de onoare Adunarea Generală a CS îşi constituie cvorumul din
jumătate plus unul dintre membrii votanţi. Alegerea este validată prin votul secret a cel puţin două treimi
dintre membrii CS, votanţi prezenţi.

CAPITOLUL V – FUNCTIONAREA CONSILIULUI STIINTIFIC SI A CONDUCERII
EXCECUTIVE
Art.5.1 Consiliul Stiintific al INCDDD Tulcea se reuneste in sedinte ordinare o data la 3 luni si in sedinte
extraordinare , ori de cate ori este necesar , la convocarea Presedintelui sau, in lipsa acestuia , de catre
Vicepresedinte .
Art.5.2 Sedintele ordinare se anunta cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data programată, iar cele
extraordinare cu cel putin 24 ore, convocarea putându-se face si telefonic .
Art.5.3 Convocarea membrilor Consiliului Stiintific se face de catre Presedinte sau Vicepresedinte, prin
grija secretarului , in scris sau prin e-mail/SMS . Convocatorul va cuprinde ordinea de zi , locul , data si ora
sedintei .
Art.5.4 Ordinea de zi a sedintelor ordinare sau extraordinare este stabilita de catre Presedinte sau
Vicepresedinte , la propunerea secretarului , pe baza propunerilor membrilor Consiliului Stiintific sau a
cercetatorilor din cadrul INCDDD Tulcea .
Art.5.5 Sedintele Consiliului Stiintific sunt statutare in prezenta a cel putin 5 membri , iar hotararile se iau
cu majoritate simpla a membrilor prezenti . In cazul nerealizarii cvorumului , sedinta se reprogrameaza la
o data stabilita de presedintele de sedinta , dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice .
Art.5.6 La sedintele Consiliului Stiintific pot fi invitati membri ai Consiliului de Administratie ai INCDDD
Tulcea , directori de proiecte , directori ai altor INCD-uri , specialisti din cadrul INCDDD Tulcea, precum
si personalitati consacrate din mediul universitar sau de cercetare romanesc , in functie de specificul
tematicii din ordinea de zi , la intiativa Presedintelui sau a 2/3 din membrii Consiliului Stiintific. Invitatia
va fi facuta de Presedintele Consiliului Stiintific .
Art.5.7 Consiliul Stiintific al INCDDD Tulcea constituie comisii de specialitate cu caracter consultativ ,
din care pot face parte si experti din cadrul INCDDD Tulcea sau din afara institutului .
Art.5.8 Membrii Consiliului Stiintific pot fi reprezentati in sedinte doar de catre alti membri ai Consiliului
Stiintific , in baza unei imputerniciri scrise . Dreptul de vot nu poate fi cedat . Orice conventie privind
exercitarea dreptului de vot este nula.
Art.5.9 Consiliul Stiintific al INCDDD Tulcea poate emite hotărâri privind activități cu termene urgente,
în baza unui vot electronic. Consemnarea prin proces-verbal a votului electronic este obligatorie.
CAPITOLUL VI – HOTARARILE CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.6.1 Hotararile Consiliului Stiintific se iau prin vot deschis și electronic. Votul secret este obligatoriu
pentru alegerea Presedintelui si a Vicepresedintelui Consiliului Stiintific .
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Art.6.2 Hotărârile se redactează de către secretarul Consiliului Ştiintific, se semneazã de preşedintele
CS sau în lipsa acestuia de vicepreşedintele CS, care a condus şedinţa/votul electronic şi se păstreaza la
secretarul Consiliului Stiintific.
Art.6.3 Lucrarile sedintelor Consiliului Stiintific se consemneaza in Registrul de procese-verbale de catre
secretarul Consiliului Stiintific .
Art.6.4 Procesul-verbal de sedinta trebuie sa cuprinda : data , ora si locul sedintei , prezenta nominala a
persoanelor participante, motivele eventualelor absente , mentiunea referitoare la prezenta numarului
minim de membri ai Consiliului Stiintific pentru ca sedinta sa fie statutara , ordinea de zi , hotararile
adoptate si numarul de voturi intrunite , precum si opiniile exprimate de membrii Consiliului Stiintific sau
de invitati asupra subiectelor aflate in discutie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii prezenti,
inclusiv de persoanele invitate sa participe la sedinta Consiliului Stiintific .
Art.6.5 Hotararile luate in Consiliul Stiintific sunt opozabile atat membrilor care nu au fost prezenti la
sedinta , din diferite motive , cat si membrilor care au votat impotriva .
Art.6.6 Hotararile Consiliului Stiintific vor fi comunicate Directorului General al INCDDD Tulcea pentru
luarea masurilor necesare punerii acestora in aplicare .
Art.6.7 Hotararile si procesele-verbale se pun la dispozitia Consiliului de Administratie al INCDDD
Tulcea, la cererea acestuia . La cerere , secretarul Consiliului Stiintific poate redacta si un extras al
procesului-verbal al sedintei , semnat de Presedintele si secretarul Consiliului Stiintific .
Art.6.8 Activitatea Consiliului Stiintific este analizata anual de catre Consiliul de Administratie al
INCDDD Tulcea .
CAPITOLUL VII – ATRIBUTIILE CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.7.1
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a INCDDD ;
b) stabileste directii prioritare de cercetare a INCDDD pe termen scurt , mediu si lung si orienteaza
activitatea de cercetare stiintifica in concordanta cu acestea ;
c) propune spre aprobare Consiliului de Administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si
inovare al INCDDD Tulcea ;
d) examineaza si avizeaza fazele proiectelor de cercetare stiintifica , prin intermediul Comisiilor de
avizare/receptie interne propuse de Consiliul Stiintific si aprobate de Consiliul de Administratie al
INCDDD Tulcea . In urma nominalizarii membrilor Comisiilor , acestia isi vor desemna
Presedintele de comisie ;
e) analizeaza , avizeaza si urmareste realizarea lucrarilor de cercetare stiintifica ;
f) organizeaza si coordoneaza desfasurarea manifestarilor cu caracter stiintific nationale si
internationale , aflate sub egida INCDDD Tulcea ;
g) stimuleaza si sprijina participarea cercetatorilor la manifestari stiintifice nationale si internationale;
h) avizeaza actiunile de cooperare , interne si internationale , cu scop stiintific ;
i) propune masuri pentru perfectionarea profesionala ;
j) propune spre aprobare Consiliului de Administratie numarul de posturi pe functii si grade
profesionale de cercetare-dezvoltare , in concordanta cu necesitatile si resursele financiare ;
k) aproba probele de concurs si continutul acestora , avizeaza/aproba rezultatele concursului;
l) propune masuri si participa activ la procesul de mentinere a atestarii INCDDD Tulcea ca entitate a
sistemului national de cercetare-dezvoltare , conform legislatiei in vigoare .
ART.VIII – ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.8.1
a) reprezinta Consiliul Stiintific in relatia cu Consiliul de Administratie si conducerea executiva ale
INCDDD Tulcea ;
b) convoaca si prezideaza sedintele Consiliului Stiintific al INCDDD Tulcea ;
c) semneaza convocarile si invitatiile la sedinte ;
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d)
e)
f)
g)
h)

aproba ordinea de zi a sedintelor si lista invitatilor ;
avizeaza materialele de pe ordinea de zi care vor fi supuse dezbaterii ;
conduce sedintele Consiliului Stiintific al INCDDD Tulcea ;
semneaza hotararile Consiliului Stiintific si extrasele proceselor-verbale de sedinta ;
numeste , prin hotarare , un secretar al Consiliului Stiintific , persoana desemnata fiind un salariat
din cadrul Compartimentului Resurse Umane al INCDDD Tulcea ;
i) asigura redactarea rapoartelor de activitate ;
j) asigura comunicarea hotararilor Consiliului Stiintific si urmareste indeplinirea aplicarii acestora ;
k) sprijina activitatea Directorului Stiintific al INCDDD Tulcea , prin propuneri , prin participare
activa la indeplinirea masurilor operative si a sarcinilor, in conformitate cu prezentul Regulament .
IX – ATRIBUTIILE VICEPRESEDINTELUI CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.9.1
a) preia atributiile Presedintelui Consiliului Stiintific , in lipsa sau la cererea acestuia ;
b) isi pastreaza atributiile unui membru al Consiliului Stiintific .
X – ATRIBUTIILE MEMBRILOR CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.10.1
a) participa activ la sedintele Consiliului Stiintific , exprimandu-si liber si neconditionat opiniile si
votul asupra problemelor discutate ;
b) propun subiecte pentru a fi inscrise pe ordinea de zi a sedintelor ;
c) intocmesc materiale scrise pentru tematica aflata pe ordinea de zi , conform sarcinilor asumate sau
stabilite de Consiliul Stiintific ;
d) participa , in calitate de membru , in cadrul COmisiilor de avizare/receptie interne , urmarind
realizarea la termen si atingerea obiectivelor propuse in cadrul fazelor proiectelor de cercetare .
XI – ATRIBUTIILE SECRETARULUI CONSILIULUI STIINTIFIC
Art.11.1
a) centralizeaza propunerile pentru ordinea de zi a sedintelor ;
b) difuzeaza materialele de pe ordinea de zi ;
c) convoaca/invita participantii la sedintele Consiliului Stiintific ;
d) redacteaza procesele-verbale ale sedintelor , extrasele si hotararile Consiliului Stiintific ;
e) comunica Directorului General hotararile Consiliului Stiintific ;
f) la cerere , transmite hotararile si extrasele proceselor-verbale ale sedintelor CS Consiliului de
Administratie al INCDDD Tulcea ;
g) pastreaza arhiva Consiliului Stiintific (registrul de procese-verbale , convocatoarele , materialele
supuse dezbaterii , hotararile si procesele-verbale ale sedintelor Consiliului Stiintific .
XII – DISPOZITII FINALE
Art.12.1 Adoptarea si modificarile aduse prezentului Regulament de organizare si functionare a
Consiliului Stiintific al INCDDD Tulcea se aproba de catre Consiliul de Administratie al INCDDD Tulcea
.
Art.12.2 Prezentul Regulament se completeaza cu celelalte prevederi legale in vigoare prin care se
reglementeaza activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare .
Art.12.3 Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul de Administratie al
INCDDD Tuclea .
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