MODUL DE ORGANIZARE ŞI STATUTUL DE FUNCŢIONARE AL
CENTRULUI DE CERCETĂRI
1). C.C.I.P.A. se constituie şi funcţionează în baza prevederilor Legii
Învăţământului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale
Consiliului Naţional pentru Cercetarea Ştiinţifică în Învăţământul Superior.
2). C.C.I.P.A. desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, consultanţă sau
expertiză profesională şi legislativă în cadrul colectivelor de cercetare, constituite în
raport cu specificul problemelor ce urmează a fi rezolvate, cu scopul dezvoltării
cunoaşterii şi al dezvoltării economice şi sociale.
C.C.I.P.A. îşi propune să abordeze cu prioritate temele de cercetare de interes
major, naţional şi internaţional, să organizeze manifestări ştiinţifice (simpozioane,
conferinţe, mese rotunde etc.), să publice rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie
la formarea de specialişti prin organizarea sau sprijinul unor forme de studii
postuniversitare (cursuri de specializare, masterat, doctorat etc.).
3). C.C.I.P.A. funcţionează cu rang de departament în cadrul Facultăţii, se
subordonează direct Consiliului Facultăţii de Medicină Veterinară şi prezintă structurile
prevăzute în organigrama anexată: patru compartimente şi trei laboratoare autorizate
sanitar veterinar.
4). Cele trei compartimente de profil ale CCIPA reunesc ariile tematice apropiate
şi colectivele de cercetare din domeniul de competenţă al Centrului, acestea fiind
următoarele: 1) compartimentul de igienă şi bunăstarea animalelor; 2) compartimentul
de patologie animală şi 3) compartimentul de igiena alimentelor şi sănătate publică. Cel
de al patrulea compartiment este de evidenţă economică şi financiară.
5). Colectivele de cercetare se constituie prin libera asociere a cadrelor didactice
şi a altor specialişti în jurul unor personalităţi ştiinţifice cu iniţiativă, care îşi asumă
răspunderea pentru abordarea unor teme şi coordonarea desfăşurării cercetării şi apoi
finalizarea acestora prin omologare, brevetare, aplicare, publicare etc. Directorul de
proiect întocmeşte tema – program, organizează fazele cercetării, stabileşte actele
adiţionale la contracte şi alte condiţii pe care le consideră necesare, întocmeşte devizele
de cheltuieli şi statele de funcţii, supraveghează toate fazele cercetării şi răspunde din
punct de vedere ştiinţific, tehnic, juridic şi financiar, pentru modul de executare a
cercetării şi de folosire a resurselor financiare obţinute.
6). Fiecare compartiment are în structură câte un laborator pentru efectuarea de
examene în scop de cercetare sau pentru deservirea celor interesaţi (ferme de animale,
societăţi de prelucrare şi de valorificare a produselor de origine animală, alte centre de
cercetare, importatori/producători de dezinfectanţi, insecticide, raticide, furaje,
medicamente, biopreparate etc.).
7). Fiecare laborator este condus de către un director şi are în componenţă două,
trei sau patru secţii de specialitate, care sunt conduse de către un şef de secţie. Toate
analizele efectuate se consemnează în registre de evidenţă şi în buletinele de analiză, care
vor fi semnate de către director şi şeful de secţie. Laboratoarele pot dispune de ştampilă
proprie, care se aplică alături de semnătura directorului de laborator.
8). Forul decizional suprem al C.C.I.P.A. este Consiliul ştiinţific, constituit din
directorii de proiecte de cercetare, care adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în
condiţiile exprimării a cel puţin două treimi din voturi. În cazul şedinţelor cu importanţă
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deosebită, membrii Consiliului pot cere stabilirea drepturilor speciale de vot, care vor fi
proporţionale cu valoarea contractelor derulate pentru anul în curs. Numărul de voturi ce
revine unui membru de Consiliu, în astfel de cazuri, se stabileşte prin împărţirea valorii
însumate a contractelor coordonate de către acel membru la cea mai mică valoare
însumată a contractelor coordonate de către un alt membru ( sau mai mulţi membri) din
componenţa Consiliului.
8) Aplicarea hotărârilor Consiliului ştiinţific cade în sarcina Biroului executiv,
care este constituit din coordonatorii de compartimente şi directorii de laboratoare.
9). Directorul C.C.I.P.A. se alege dintre cadrele didactice de prestigiu, cu rezultate
deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică, de către Consiliul ştiinţific al C.C.I.P.A. şi
se confirmă de către Consiliul facultăţii, o dată la patru ani, cu ocazia alegerilor generale
din învăţământul superior.
Iniţiativa de constituire şi de organizare a C.C.I.P.A. a fost asumată de către prof.
univ. Dr. Decun Mihai, acceptată în scris de către toate cadrele didactice cu contracte de
cercetare, confirmată de către biroul Consiliului Facultăţii de Medicină Veterinară (9. 05
şi 13. 06. 2000) şi avizată de Senatul U.S.M.V.B. (11. 07. 2000 şi cel din 27.01.2006).
10). Membrii C.C.I.P.A. pot fi: membri titulari, membri asociaţi şi membri de
onoare.
Membrii titulari pot fi cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii care desfăşoară
activităţi de cercetare ştiinţifică în calitatea de director de proiect sau de colaborator,
acceptă statutul de funcţionare şi organigrama CCIPA şi sunt de acord ca 1% din
valoarea contractelor de cercetare şi din activitatea de prestări de servicii să fie la
dispoziţia biroului executiv, pentru activităţi comune, desfăşurate în interesul CCIPA:
comunicare (telefon, fax) şi reprezentare; pliante şi programe de prezentare şi alte forme
de popularizare; reuniuni şi manifestări ştiinţifice; plata taxelor de reacreditare sau
autorizare etc.
Cadrele didactice şi specialiştii din afara Facultăţii pot deveni membrii asociaţi
pentru perioada cât fac parte dintr-un colectiv de cercetare, dacă solicită în scris afilierea
la C.C.I.P.A.
Titlul de Membru de onoare se acordă personalităţilor care au contribuit la
creşterea însemnată a prestigiului C.C.I.P.A., ca urmare a unor contribuţii deosebite la
dezvoltarea cunoaşterii, recunoscute de către comunitatea academică.
11). Directorul C.C.I.P.A. şi Consiliul ştiinţific al C.C.I.P.A. vor face demersuri la
C.N.C.S.I.S., A.N.S.V. şi unele ministere, pentru preluarea de programe de cercetare
ştiinţifică mai ample, de interes regional, naţional sau internaţional, care să permită o mai
mare stabilitate a personalului şi o mai bună valorificare şi dezvoltare a bazei materiale.
Contractele de cercetare ştiinţifică cu parteneri din ţară şi din străinătate se vor încheia
prin Rectorat, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
cercetării ştiinţifice, aprobat de senatul U.S.A.M.V.B. Timişoara.
12). Directorul C.C.I.P.A. reprezintă unitatea în toate împrejurările, coordonează
programele de cercetare obţinute, ţine evidenţa contractelor de cercetare, organizează
anumite colaborări sau manifestări ştiinţifice şi mediază eventualele dezacorduri dintre
membrii colectivelor de cercetare, dintre coordonatorii de compartimente, directorii de
proiecte şi administraţia U.S.A.M.V.B., veghează asupra dezvoltării armonioase a
centrului de cercetare etc.
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13). Dacă directorul CCIPA nu are o altă indemnizaţie de conducere, acesta poate
primi o indemnizaţie din fondurile comune ale CCIPA, care va fi egală cu cea a şefilor de
catedră de la Facultatea de Medicină Veterinară.
14). Evidenţa contabilă a cheltuielilor şi plata colaboratorilor revin administraţiei
U.S.A.M.V.B., care va desemna un contabil pentru a face parte din compartimentul de
evidenţă economico-financiară al CCIPA.. Consiliul ştiinţific poate aproba o
indemnizaţie pentru persoana care ţine evidenţa economico-financiară a CCIPA şi
gestionează contul/subcontul aferent, dacă volumul activităţilor justifică o astfel de
măsură, în raport şi de situaţia financiară a CCIPA.
15). Statele de funcţii ale CCIPA pot cuprinde posturi de cercetători principali I,
II, III, cercetători ştiinţifici, medici veterinari, biologi, ingineri, tehnicieni, laboranţi sau
muncitori. Posturile de cercetători se pot asimila cu cele didactice şi se pot ocupa prin
cumul, conform prevederilor Statutului personalului didactic, aprobat prin Legea nr. 128
/ 1997, iar pe cele de tehnicieni, laboranţi şi muncitori pot fi încadraţi şi studenţii, în
condiţiile legii.
16). Statutul CCIPA poate fi modificat la propunerea Consiliului ştiinţific şi cu
aprobarea Consiliului Facultăţii de Medicină Veterinară.
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