(a)

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ “PETRU PONI”
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, 700487, Iași
Tel.: +40 332 880 050, +40 332 880 220; Fax: +40 232 211 299

Nr. 6063 / 4.11.2022

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC
Capitolul I
COMPONENŢA/ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC
Art. 1
(1) Conducerea Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” (ICMPP) este asigurată de un
Consiliu Ştiinţific, conform Statutului Academiei Române şi aprobării din Adunarea generală a institutului
(2) Consiliul este format dintr-un număr de până la 23 membri, din care 2 sunt reprezentanţi ai
Academiei Române. Consiliul Ştiinţific este format din membri de drept şi membri aleşi.
(3) Directorul, directorul adjunct, secretarul ştiinţific, Coordonatorii de laboratoare şi membrii
reprezentanţi ai Academiei Române sunt membri de drept ai Consiliului Ştinţific.
(4) Membrii aleşi sunt desemnaţi de Adunarea generală constituită statutar în prezenţa a 2/3 din
numărul total al cercetătorilor atestaţi, la propunerea venită de la laboratoarele de cercetare. Pentru
desemnarea membrilor aleși se fac propuneri, cu recomandarea ca în Consiliu să fie reprezentate echilibrat
atât laboratoarele de cercetare, cât şi fiecare dintre categoriile profesionale de cercetător ştiinţific (CS-CSI).
Alegerea se face prin vot secret, fiecare din candidaţi fiind necesar să obţină majoritatea de 2/3 din voturi.
Sunt declaraţi aleşi candidaţii înscrişi pe listele reuşiţilor, în ordinea numărului de voturi exprimate.
(5) Directorul institutului este preşedintele Consiliului Ştiinţific.
(6) Prin vot deschis, cu majoritatea de 2/3, Consiliul Ştiinţific îşi alege un secretar.
(7) Membrii consiliului sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani.

Capitolul II
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC
Art. 2
(1) Consiliul Ştiinţific al institutului are următoarele atribuţii:
a.
definitivează programele de cercetare proprii, de consultanţă şi de relaţii cu străinătatea
pentru a fi înaintate Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române;
b.
analizează şi avizează lucrările de cercetare pentru terți efectuate în institut, prin comisiile de
specialitate, cu participarea colectivului de efectuare a lucrării, prezentând când este cazul, măsuri de
îmbunătăţire;
c.
aprobă criteriile minime de înscriere la concurs pentru posturi de cercetare–dezvoltare şi
aprobă rezultatele concursurilor pentru posturile de cercetare–dezvoltare din cadrul institutului, inclusiv cele
ale concursurilor pentru posturile de cercetare–dezvoltare de cercetător ştiinţific gradele I şi II, înainte de
transmiterea spre confirmare la Secţia de Ştiinţe Chimice din cadrul Academiei Române;
d.
aprobă măsurile propuse de conducerea executivă pentru perfecţionarea şi încadrarea
personalului de cercetare pe grade profesionale;
e.
stabileşte tematica şi data sesiunilor şi simpozioanelor ştiinţifice organizate de către institut;
f.
asigură executarea sarcinilor trasate institutului de către conducerea Academiei Române şi de
Secţia de Ştiinţe Chimice;
g.
aprobă planul de activitate în funcţie de misiunea institutului şi priorităţile Academiei
Române ca şi propunerile de proiecte care vizează dezvoltarea instituţională a ICMPP;
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h.
propune măsuri pentru valorificarea lucrărilor de cercetare, a rezultatelor acestora,
promovând soluţiile;
i.
aprobă Regulamentul intern, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte norme interne
specifice activităţii institutului;
j.
stabileşte cadrul general al bazei de date a institutului;
k.
aprobă cadrul general (organizatoric, financiar) pentru implementarea proiectelor de
cercetare câştigate prin competiţie ori pentru realizarea serviciilor, lucrărilor de consultanţă şi expertiză (când
este cazul);
l.
urmăreşte şi evaluează periodic derularea programelor de activitate;
m. aprobă modul de folosire al resurselor extrabugetare în scopul stimulării personalului;
n.
aprobă planul de dotare a institutului;
o.
elaborează propuneri pentru actualizarea organigramei şi statului de funcţiuni al institutului;
p.
aprobă darea de seamă anuală, bilanţul şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
q.
delegă conducerii executive conducerea efectivă a realizării programului de cercetare,
consultanţă şi colaborare, analizând anual raportul de activitate al directorului, directorului adjunct,
secretarului științific;
r.
îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea ştiinţifică a institutului.

Capitolul III
ŞEDINŢELE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
Art. 3
(1) Consiliul Ştiinţific se întruneşte periodic, în format fizic sau/şi on-line, de regulă lunar, şi în cazuri
extraordinare, la cererea a cel puţin 4 membri ai consiliului sau a directorului.
(2) Pregătirea lucrărilor şi proiectul ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Ştiinţific se fac de către
președinte și secretar și se comunică tuturor membrilor Consiliului Ştiinţific odată cu convocarea, cu minim
2 zile lucrătoare înainte de ziua desfăşurării şedinţei.
(3) Dezbaterile şi hotărârile luate de către Consiliul Ştiinţific sunt consemnate în procese verbale,
semnate de către preşedinte şi de către secretar şi comunicate prin e-mail membrilor Consiliului Ştiinţific şi
angajaţilor ICMPP (dacă sunt destinate acestora) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data şedinţei. La
Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Ştiinţific se anexează un tabel cu numele şi semnăturile membrilor
Consiliului Ştiinţific prezenţi la şedinţa respectivă.
(4) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului Științific este necesară prezența membrilor care să
reprezinte cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Științific, iar hotărârile să fie luate cu
majoritatea de 2/3 din voturile membrilor prezenți.
(5) Hotărârile Consiliului Științific se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de obiectul votului.
(6) Consiliul Ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii de specialitate ale căror
competenţe şi componenţă sunt stabilite periodic, în funcţie de necesităţi.
(7) Membrii Consiliului Științific nu vor putea fi reprezentați în ședințele Consiliului Științific decât
prin alți membri ai acestuia, în baza unei împuterniciri scrise speciale.
(8) La ședintele consiliului sunt invitați, fără drept de vot, contabilul șef, șeful Biroului Resurse
Umane Salarizare, consilierul juridic, președintele Sindicatului cercetătorilor din ICMPP ori alte persoane
din ICMPP, în funcţie de temele luate în discuţie.
(9) Hotărârile luate de către Consiliul Științific, în limitele legii și ale prezentului regulament, sunt
obligatorii chiar pentru membrii care nu au luat parte la ședință sau au votat împotrivă.

Capitolul IV
RELAȚIILE CU CELELALTE NIVELURI IERARHICE
Art. 4
(1) Directorul ICMPP asigură îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotărârile Consiliului Ştiinţific şi
răspunde în faţa Consiliului Ştiinţific şi a Academiei Române pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii institutului.
(2) Diferendele dintre preşedinte şi ceilalţi membri ai Consiliului Ştiinţific se arbitrează de Biroul
Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române.
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(3) Hotărârile luate de către Consiliul Științific, în limitele legii și ale prezentului regulament, sunt
obligatorii pentru toţi conducătorii de compartimente, ca şi pentru toţi salariaţii ICMPP.

Capitolul V
COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
Art. 5
(1)
Comisiile de specialitate ale Consiliului Ştiinţific sunt desemnate în acord cu programul de
control intern managerial al ICMPP.
(2) Membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Ştiinţific sunt propuşi de membrii Consiliului
Ştiinţific şi aleşi prin votul Consiliului ştiinţific, iar apoi sunt numiţi prin Decizia Directorului ICMPP.
(3) Atribuţiile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Ştiinţific sunt stabilite de Consiliul Ştiinţific,
prin Decizia Directorului ICMPP.
(4) Comisiile de specialitate au obligaţia de a supune discuţiei Consiliului Stiiinţific rapoarte periodice
care să cuprindă problemele apărute/soluţionate în activitatea lor.

Capitolul VI
DISPOZIȚII FINALE
Art. 6
(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific se completează cu
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ICMPP, Regulamentul Intern ICMPP şi celelalte prevederi
legale în vigoare prin care se reglementează activitatea institutelor de cercetare din cadrul Academiei
Române:
- Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată în 2009,
modificată prin Legea-cadru nr. 153/2017;
- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată prin O.G. nr.
6/2011, O.U.G. nr. 108/22.12.2017, Legea nr. 222/6.08.2018 şi Legea nr. 241/12.10.2018;
- Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare – dezvoltare;
- Statutul Academiei Române publicat în Monitorul Oficial nr. 617/14.09.2009, completat de
Rectificarea din 2010 şi modificat de Hotărârea nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.436/22.06.2011,
şi instrucţiunile Academiei Române.
(2) Orice modificare la prezentul regulament se poate realiza din iniţiativa directorului sau a 2/3 din
membrii Consiliului Ştiinţific, în cazul în care necesităţile de organizare şi conducere o impun.
(3) În vederea cunoaşterii regulamentului, prin grija Secretarului Consiliului Științific, se va aduce la
cunoștință tuturor membrilor Consiliului Științific şi se va afişa pe site-ul ICMPP.
Art. 7
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Ştiinţific din data de 4.11.2022 şi intră în
vigoare de la data de 7.11.2022; poate fi modificat în momentul în care apar acte normative noi şi ori de câte
ori se impune.

D I R E C T O R,

Dr. Valeria HARABAGIU
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