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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INSTITUTULUI DE
CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ DURABILĂ ŞI SECURITATE
ALIMENTARĂ
În temeiul Legii nr. 617/1945 privind înfiinţarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”din Timişoara (USAMVBT),
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Cartei
Universitare şi Regulamentului intern, Senatul USAMVBT, adoptă prezentul regulament.
CAP. 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1. (1) “INSTITUTULUI DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ
DURABILĂ ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ”, denumit în continuare INSTITUTUL, se
constituie şi funcţionează ca structură profesională specifică, distinctă, fără personalitate
juridică, în cadrul USAMVBT.
(2) INSTITUTUL este organizat şi funcţionează pe principiul non-profit, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, Carta Universităţii, Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurare activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul universităţii şi cu
prezentul Regulament.
(3) În orice act, scrisoare, anunţ, publicaţie emanând de la INSTITUT se va
menţiona denumirea acestuia precum şi instituţia de învăţământ din care face parte –
USAMVBT.
(4) Sediul INSTITUTULUI este în România, municipiul Timişoara, strada Calea
Aradului nr. 119, în spaţiul deţinut cu titlu de proprietate de către USAMVBT.
(5) Sediul INSTITUTULUI poate fi schimbat pe baza hotărârii Senatului USAMVB
Timişoara, la propunerea Consiliului director al INSTITUTULUI.
(6) INSTITUTUL, prin USAMVBT poate avea ca formaţiuni de lucru centre,
laboratoare sau orice alte forme de organizare a activităţii ştiinţifice necesare îndeplinirii
unor cerinţe specifice, atât ca şi sistem propriu cât şi în sistem de coparticipate (jointventure), în funcţie de cerinţele contractelor de cercetare ştiinţifică în care participă şi în a
căror rezolvare este implicat.
(7) INSTITUTUL se constituie pe durată nedeterminată, cu începere de la
aprobarea înfiinţării sale prin hotărârea Senatului USAMVBT.
(8) INSTITUTUL funcţionează pe bază de autogestiune economică şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi ale prezentului
regulament.
ART. 2. INSTITUTUL este înfiinţat în scopul coordonării şi desfăşurării tuturor
activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică finanţate din fonduri naţionale
sau internaţionale derulate în USAMVBT. De asemenea va coordona studiile aprofundate în
domeniul agriculturii durabile, atât în sistem intensiv cât şi în sistemul agriculturii ecologice,
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în domenii prioritare ale cercetării ştiinţifice stabilite prin strategii naţionale (plan naţional
elaborat la nivelul politicilor guvernamentale) dar şi al unor strategii proprii vizând tematici de
actualitate, atât naţională dar mai ales euroregională şi internaţională, prin afilierea la politici
sectoriale ale cercetării ştiinţifice şi corelării acestora la strategia naţională a cercetării (aria
cercetării româneşti), subordonată Ariei Europene a Cercetării (AER), INSTITUTUL
constituind astfel un factor de promovare al noilor reglementări Europene în domeniu.
CAP. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
ART. 3.(1) Obiectul de activitate al INSTITUTULUI cuprinde, în principal:
A. Activităţi de coordonare şi cercetare-dezvoltare:
a) coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică finanţată la nivelul USAMVBT
b) activităţi cuprinse în cadrul programului naţional de cercetare - elaborat de
foruri naţionale, respectiv al Programului naţional de cercetare ştiinţifică, corelat la cel al
EUA;
c) activităţi de cercetare ştiinţifică specifice fiecărei unităţi integrate în institut, pe
baza unor planuri (programe) specifice elaborate de unităţile sale componente sau la
propunerea unor personalităţi ştiinţifice, şi aprobate de consiliul director al institutului;
d) studii aprofundate în domenii specifice, mai ales în cele privind specializarea
prin doctorat;
e) implicarea în tematici specifice sectoriale cu aplicabilitate la specificul prioritar
al cercetării ştiinţifice din USAMVBT , cel al studiilor în domeniul ştiinţelor solului, biologiei
vegetale şi animale a producerii şi procesării hranei.
f) implementarea unor colaborări pentru accesarea unor granturi internaţionale de
înalt interes ştiinţific cu unităţi de învăţământ şi cercetare din ţară sau străinătate.
B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul
propriu de activitate, constând în:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
b) formare şi specializare profesională;
c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;
d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
e) prestări de servicii;
f) participare la realizarea transferului tehnologic;
(2) În cadrul obiectului său de activitate, INSTITUTUL poate colabora sau poate
desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea Senatului USAMVBT, cu alte unităţi de
cercetare-dezvoltare din tara si străinătate, instituţii de învăţământ, organisme nonguvernamentale, agenţi economici etc.
CAP. 3 PATRIMONIUL
ART. 4. (1) Patrimoniul INSTITUTULUI este stabilit de Senatul Universităţii prin
hotărârea de înfiinţare a acestuia.
(2) INSTITUTUL administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri
proprietatea USAMVBT care i-au fost încredinţate spre folosinţă, precum şi bunurile proprii
dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii.
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(3) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din
fonduri din afara Universităţii aparţin INSTITUTULUI şi Centrelor de Cercetări şi
Laboratoarelor care activează în cadrul său, în calitate de executant, dacă prin contract nu
s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a INSTITUTULUI,
precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor
obţinute în baza derulării unui contract se fac potrivit legislatiei în vigoare..
(4) În exercitarea drepturilor sale, INSTITUTUL posedă şi foloseşte bunurile aflate
în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii si ale dispoziţiilor
Senatului universitar, în scopul realizării obiectului său de activitate.
(5) INSTITUTUL poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie, prin
intermediul Centrelor de Cercetări şi laboratoarelor specializate, prin asociere în
participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea Senatului
USAMVBT.
(6) Patrimoniul INSTITUTULUI poate fi modificat conform prevederilor legale în
vigoare, prin hotărârea Senatului universitar.
CAP. 4 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
ART. 5 (1) INSTITUTUL poate avea în structură subunităţi fără personalitate
juridică, Centre de Studii şi Centre de Cercetări, cu departamente, secţii, laboratoare şi alte
structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunităţilor se
prevede în Hotărârea de înfiinţare a acestora.
(2) Structura organizatorică a INSTITUTULUI se aprobă prin propunerea
Consiliului Ştiinţific Director, şi hotărâre a Senatului universitar.
(3) În funcţie de cerinţe specifice, necesare abordării unor tematici noi sau în
colaborare cu alte instituţii similare, prin decizie a directorului general al INSTITUTULUI, cu
aprobarea consiliului director, se pot organiza colective specializate sau colective
interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate, acestea
urmând a fi validate în prima şedinţă de senat.
CAP. 5 SISTEMUL DE CONDUCERE
ART. 6 Conducerea INSTITUTULUI este asigurată de:
a) consiliul director,
b) directorul general.
ART. 7. Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din INSTITUT sunt
asigurate de Consiliul director.
ART. 8(1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura INSTITUTULUI, precum şi
relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri
de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului director.
(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului răspund în faţa consiliului
director şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi
competenţelor încredinţate de aceştia.
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CONSILIUL DIRECTOR
ART. 9 (1) Consiliul director este format dintr-un număr impar de membrii ai
comunităţii academice, cetăţeni români, propuşi de Rectorul Universităţii pe baza valorii
performanţelor ştiinţifice şi manageriale dovedite şi aleşi de Senatul universitar pentru o
durată de trei ani cu posibilitatea reînoirii pe baza rezultatelor obţinute.
(2) Consiliul director este format din:
a) directorul general al INSTITUTULUI, care este preşedintele consiliului director;
b) directorul executiv al INSTITUTULUI, responsabil cu cercetarea ştiinţifică;
c) responsabilii centrelor si subunităţilor INSTITUTULUI;
d) coordonator activităţi,
e) responsabilul financiar,
(3) Revocarea membrilor consiliului ştiinţific director se face de acelaşi organ care
a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 10 (1) Membrii consiliului director îşi păstrează calitatea de angajaţi la
instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă
din această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului director,
aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită şi aprobată de Senatul universitar, in
funcţie de veniturile realizate de INSTITUT, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază a
unui cercetător ştiinţific gradul I.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului director nu pot participa în aceeaşi
calitate la alte unităţi cu care INSTITUTUL are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului director cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni
sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INSTITUTUL se află în relaţii
comerciale directe.
ART. 11(1) Consiliul director are, în principal, următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia şi programele de dezvoltare a INSTITUTULUI, împreună
cu responsabilii Centrelor de Cercetări şi a Laboratoarelor aflate în subordine, având ca
sarcină principală coordonarea cercetărilor de vârf derivate din programele naţionale,
regionale şi internaţionale, asigurând implementarea tehnologiilor moderne şi a tendinţelor
europene şi mondiale din domeniu;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a INSTITUTULUI,
înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se
depune la Senatul USAMVBT în vederea aprobării conform reglementărilor legale si interne;
d) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dedus din
activitatea Centrelor de Cercetări şi a Laboratoarelor, pe care le supune spre aprobare
Senatului Universitar, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de
INSTITUT în anul precedent;
e) analizează realizarea criteriilor de performanţă ale Centrelor de Cercetări şi a
Laboratoarelor, şi raportarea semestrială privind activitatea realizată de INSTITUT şi aprobă
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măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi
cheltuieli;
f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare Senatului investiţiile
care urmează a fi realizate de INSTITUT;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi
concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul INSTITUTULUI;
h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor
legale;
i) propune spre aprobare Senatului universitar volumul creditelor bancare
prevăzute la art. 24 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) propune spre aprobare Senatului universitar utilizarea disponibilităţilor în valută;
k) elaborează planurile proprii de cercetare-dezvoltare;
l) analizează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică pe baza documentaţiei
ştiinţifice prezentată de responsabilii Centrelor de Cercetări şi a Laboratoarelor;
m) analizează şi participă la organizarea şi coordonarea tuturor manifestărilor cu
caracter ştiinţific propuse de către responsabilii Centrelor de Cercetări şi a Laboratoarelor;
n) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific
propuse de către secretarii ştiinţifici ai facultăţilor şi şeful departamentului de cercetare şi
responsabilii Centrelor de Cercetări şi a Laboratoarelor
o) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în
străinătate, pe baza propunerilor înaintate de către responsabilii Centrelor de Cercetări şi a
Laboratoarelor.
(2) Consiliul director exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor
legale.
ART. 12. Consiliul director îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Senatul universitar.
ART. 13 (1) Consiliul director se întruneşte de regulă o dată pe trimestru sau ori
de câte ori interesele INSTITUTULUI o cer, la convocarea directorului sau la solicitarea unei
treimi din numărul membrilor consiliului.
(2) Dezbaterile Consiliului director sunt conduse de către directorul general, iar în
lipsa acestuia, de către directorul executiv.
ART. 14 (1) Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin
două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa
poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotărârile Consiliului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor
prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
ART. 15 Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul director
poate coopta şi angaja consilieri şi consultanţi de specialitate cu activitate recunoscută.
Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale şi a negocierilor bilaterale.
ART. 16 (1) Membrii consiliului director sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului director care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei
decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru INSTITUT nu răspund dacă au consemnat expres
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punctul lor de vedere în registrul de şedinţe şi dacă au anunţat în scris despre aceasta
Senatul universitar.
ART. 17. În primul trimestru al fiecărui an, consiliul director prezintă Senatului
universitar un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului
de activitate pentru anul în curs.
DIRECTORUL GENERAL
ART. 18 (1) Activitatea curentă a INSTITUTULUI este condusă de directorul
general, propus de Rectorul Universităţii şi ales de Senat in funcţie de performantele
individuale.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin hotărâre a
Senatului universitar.
ART. 19. Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) reprezintă interesele INSTITUTULUI, prin împuternicirea responsabililor
Centrelor de Cercetări şi a Laboratoarelor, în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi
agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
b) împuterniceşte responsabilii Centrelor de Cercetări şi ai Laboratoarelor să
stabilească competenţele şi relaţiile cu beneficiarii şi controlează modul de îndeplinire a
sarcinilor primite;
c) prin consens cu responsabilii Centrelor de Cercetări ţi ai Laboratoarelor
stabileşte sarcinile şi atribuţiile la nivelul subunităţilor INSTITUTULUI, precum şi relaţiile
acestora cu terţii, cu avizul consiliului director;
d) propune consiliului director modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a
INSTITUTULUI;
e) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică
a INSTITUTULUI şi îi revocă, după caz, cu avizul Senatului universitar;
f) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor
legale;
g) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de
import-export, prin compartimentele proprii specializate;
h) analizează semestrial stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv
activitatea de marketing;
i) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele
alocate INSTITUTULUI de la bugetul Universităţii;
j) poate delega o parte din atribuţiile sale directorului executiv al INSTITUTULUI;
k) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de către consiliul director.
CAP. 6 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI EXECUŢIA ACESTUIA.
RELAŢII FINANCIARE
ART. 20 (1) INSTITUTUL întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ
contabil şi cont de profit şi pierdere, prin serviciul propriu de Contabilitate potrivit normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil anual se aprobă de către Senatul universitar.
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ART. 21 Veniturile şi cheltuielile INSTITUTULUI se stabilesc prin buget pentru
fiecare exerciţiu financiar, pe baza indicatorilor de performanta stabiliţi de Senatul
universitar.
ART. 22 INSTITUTUL determină anual volumul de venituri de realizat şi de
cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.
ART. 23. Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform
reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total
destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
ART. 24. Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui
an, resursele financiare ale INSTITUTULUI nu sunt suficiente, acesta poate fi creditat de
către USAMVBT sau poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din
veniturile brute realizate în anul precedent, cu aprobarea Senatului universitar, pe baza
avizului prealabil al consiliului director al INSTITUTULUI.
ART. 25 INSTITUTUL hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate,
potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii, din surse
alocate de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara, eventual din credite bancare.
ART. 26 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale INSTITUTULUI se efectuează prin
conturi deschise de Universitate la bănci comerciale cu sediul în România.
(2) INSTITUTUL poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin
casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină
financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) INSTITUTUL poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului
său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua
prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 27. INSTITUTUL îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi
auditul financiar, potrivit legii, prin serviciul contabilitate al USAMVBT.
CAP. 7. REGLEMENTAREA LITIGIILOR
ART. 28. Litigiile INSTITUTULUI cu persoane fizice sau persoane juridice,
nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române
de drept comun.
CAP. 8. DISPOZIŢII FINALE
Art.29. Prezentul regulament, a fost aprobat de Senatul USAMVBT, în şedinţa sa
din data de 20.01.2010 și a fost modificat în conformitate cu Hotărârea Senatului nr.
7359/11.12.2014.
Director general ICADSA
Prof. univ.dr. Gheorghe David
Rector,
Prof.univ.dr.ing Pîrşan Paul
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CONSILIUL DIRECTOR
Director general: Prof.univ. dr. Gheorghe David, Facultatea de Agricultură
Director executiv: Prof.univ. dr. Radu Şumălan, Facultatea de Horticultură şi
Silvicultură
Director platformă: Şef lucr. dr. Ciceronis Cumpănăşoiu, Facultatea de
Medicină Veterinară
Prof. univ. dr. Adrian Riviş, Facultatea TPA,
Prof. univ. dr. Lavinia Ştef, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,
Conf. dr. Elena Peţ, Facultatea de Management,
Coordonator activitate - dr. Biolog Sorin Gaşpar,
Responsabil financiar - contabil, - nenominalizat
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