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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Misiunea 

Art. 1. 
(1) Institutul de Cercetări Avansate de Mediu, denumit în continuare ICAM, are sediul în 

municipiul Timișoara, str. Oituz, nr. 4, județul Timiș, este o unitate instituțională, fără 
personalitate juridică, a Universității de Vest din Timișoara, denumită în continuare 
UVT .  

(2) Institutul de Cercetări Avansate de Mediu își desfășoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a Cartei UVT și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare 
(CSCCU) din UVT, având personal și conducere care asigură desfășurarea activităților 
proprii și o evidență contabilă distinctă în cadrul contabilității UVT. 

 
Art. 2.  

ICAM este subordonat Consiliului de Administrație al UVT. 
 
Art. 3.  

ICAM are ca scop desfășurarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică şi inovare cu precădere în domeniile: cunoașterii și protecției mediului, 
conservării și valorificării eficiente a resurselor naturale, energiilor clasice și 
regenerabile, precum şi în alte domenii de excelență ale UVT.  

 

 

Obiective generale și specifice 

 
Art. 4.  

(1) În cadrul ICAM se încurajează activitățile de cercetare inter, multi și pluri-disciplinare 
care sunt în conexiune cu domeniul principal de activitate al institutului – cercetările 
avansate de mediu.  

(2) În afara personalului angajat, în ICAM pot desfășura activități de cercetare științifică și 
alți angajați ai UVT, în baza unui proiect de cercetare aprobat de Consiliul științific și 
Comitetul Director ale ICAM.  

 
Art. 5.  

(1) ICAM va asigura accesul la infrastructura sa de cercetare pentru studenții de la 
programele de licență și masterat și pentru doctoranzii UVT care își elaborează 
lucrările de licență, disertație sau teza de doctorat în cadrul proiectelor de cercetare 
desfășurate de coordonatorii lor în cadrul ICAM.  
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(2) ICAM, la propunerea membrilor săi cercetători, va oferi teme pentru stagiile de 
practică și stagiile de cercetare studenților UVT sau studenților de la alte universități 
partenere, de la toate ciclurile de studii. 

 
Art. 6. 

(1) Obiectul de activitate al ICAM cuprinde: 
(A) Activități de cercetare-dezvoltare aplicativă şi fundamentală în următoarele 

domenii de bază: 
a) știința mediului,  
b) fizică,  
c) chimie,  
d) biologie,  
e) geografie,  
f) sociologie,  
g) psihologie, 
h) matematică,  
i) informatică,  
j) economia și dreptul mediului, 
orientate cu precădere spre cunoașterea și protecția mediului, conservarea și 
valorificarea resurselor naturale, studii în domeniul sustenabilității și economiei 
circulară sau energia durabilă. Aceste activități vor respecta strategia de cercetare 
științifică a UVT și vor fi convergente Planului național de cercetare-dezvoltare şi 
inovare respectiv programelor cadru europene în domeniul cercetării, dezvoltării și 
inovării, în cadrul  programelor naționale și internaționale  sau  al colaborărilor cu 
universități, institute de cercetare respectiv cu companii și firme industriale naționale 
și internaționale. 

 
(B) Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare şi inovare propriu-zise, 

desfășurate în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale și cu 
aprobarea Senatului UVT, constând în: 
a) participarea la elaborarea strategiei în domeniul mediului, a dezvoltării 

teritoriale/spațiale şi durabile, a folosirii eficiente a energiilor convenționale şi 
neconvenționale;  

b) formarea şi specializarea profesională atât a angajaților proprii, cât și a altor 
specialiști din afara ICAM, în domeniile specifice ICAM;  

c) consultanță şi asistență de specialitate;  
d) activități de microproducție; 
e) fabricație de unicate şi serii mici, aparatură, echipamente, instalații şi dispozitive, 

precum şi elaborarea de softuri în domeniile de activitate specifice institutului şi 
conexe;  

f) efectuarea de teste, probe şi măsurări în vederea autorizării tehnice şi omologării 
aparaturii, instalațiilor, sistemelor şi serviciilor din domeniile de activitate;  
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g) prestări de servicii (ex. studii de impact, evaluări de mediu – calitative și 
cantitative etc.) aferente obiectului său de activitate, în condițiile legii;  

h) valorificarea cercetării științifice prin transferul tehnologic al rezultatelor la 
operatori economici cu capital de stat sau privat. 

 
Art. 7.  

În vederea realizării obiectului de activitate, ICAM poate încheia acorduri de 
colaborare, parteneriate sau alte tipuri de contracte de cercetare cu mediul științific, 
economic şi social. 

 
Art. 8.  

(1) În cadrul obiectului său de activitate, ICAM poate colabora, cu aprobarea Consiliului 
de Administrație al UVT, la activități de cercetare-dezvoltare privind apărarea 
națională şi alte tematici care țin de securitatea națională, sau poate desfășura şi alte 
activități conexe.  

(2) În cadrul obiectului său de activitate, ICAM îşi poate diversifica serviciile în scopul 
valorificării resurselor proprii şi al creșterii resurselor financiare, cu aprobarea 
Consiliului de Administrație al UVT. 

 
 

 

CAPITOLUL II 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

 
Art. 9. Legislație primară  

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, publicată în  Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare. 
                               
Art. 10. Legislație secundară, reglementări interne și alte referințe 

(1) Carta Universității de Vest din Timișoara, ediția 2019, aprobată prin Hotărârea de 
Senat nr. 86 din 30.05.2019  
(https://www.uvt.ro/files/65d47eec49ec0513a56e1c33533d30d2a80a1d6c/); 

(2) Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Științific al Cercetării și 
Creației Universitare (CSCCU) din UVT, aprobat prin Hotărârea de Senat nr.  9 din 27.04.2020  
https://www.uvt.ro/files/a44e43c076d506146bbed2a276d1494cc1f0c20f/; 

(3) Ordonanța de Guvern nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643/30.08.2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

https://www.uvt.ro/files/65d47eec49ec0513a56e1c33533d30d2a80a1d6c/
https://www.uvt.ro/files/a44e43c076d506146bbed2a276d1494cc1f0c20f/
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(4) Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 387/07.05.2018. 
 

 

CAPITOLUL III 

BAZA MATERIALĂ 

 

 
Art. 11. 

(1) Baza materială folosită de ICAM se va constitui din preluarea dotărilor (clădiri și 
echipamente de cercetare științifică) aferente proiectului ICAM implementat de UVT.  

(2) Bunurile mobile şi imobile puse la dispoziția ICAM de Universitatea de Vest în vederea 
realizării obiectului de activitate sunt gestionate și administrate de conducerea ICAM, 
conform hotărârii Consiliului de Administrație al UVT. Gestiunea și administrarea 
acestora se face cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor interne ale UVT. 

(3) Modificări ale structurii bazei materiale folosită de ICAM se pot face în condițiile legii 
cu aprobarea Consiliul de Administrație al UVT, la propunerea conducerii ICAM. 

 
Art. 12.  

(1) Rezultatele cercetărilor științifice obținute în baza derulării unui contract finanțat din 
fonduri publice aparțin UVT, dacă nu s-a prevăzut altfel prin contractele care le-au 
generat. Administrarea, înregistrarea în evidența contabilă, precum şi înstrăinarea, 
închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor științifice, obținute 
în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice se fac în acord cu Ordonanța 
Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, 
cu modificările ulterioare.  

(2) În cazul în care un rezultat de cercetare care a fost obținut în totalitate sau parțial ca 
rezultat al activității desfășurate de ICAM este publicat, ICAM şi UVT trebuie să fie 
menționate întotdeauna împreună ca și afiliere, cu respectarea regulilor de 
reprezentare vizuală ale UVT după cum urmează: 
Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (Institute for Advanced Environmental 
Research  
Universitatea de Vest din Timișoara  (West University of Timișoara) 

 300223, Bd. V. Pârvan, Timișoara 
 România 
 

Este obligatoriu ca adresa de mail utilizată să fie adresa instituțională.  
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Art. 13.  
(1) Prestarea unor servicii sau desfășurarea unor activități se poate face în scopul 

stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare sau al 
eficientizării activității ICAM, în condițiile prevederilor legale în vigoare. Închirierea 
unor spații și bunuri disponibile se va face conform legii și în conformitate cu 
reglementările interne ale UVT. 

(2) ICAM poate presta servicii sau realiza activități de cercetare, dezvoltare, inovare, studii 
de specialitate, subcontractări pentru diverse proiecte ce provin din partea mediului 
privat sau a instituțiilor publice prin diverse forme asociative sau de parteneriat public-
privat, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării științifice, cu avizul 
Consiliului de Administrație al UVT şi aprobarea Senatului UVT. 

(3) ICAM poate contribui la realizarea de structuri de tip spin-off sau start-up, pentru 
valorificarea rezultatelor cercetării științifice proprii sau realizate în parteneriat, cu 
avizul Consiliului de Administrație al UVT şi cu aprobarea Senatului UVT. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Structură și organizare 

 
 

Art. 14. 
(1) ICAM are în cadrul structurii sale organizatorice iniţiale, 5 departamente ştiinţifice, 

după cum urmează:  
a) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţele Mediului şi Geografie; 
b) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Chimie-Biologie; 
c) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Fizică; 
d) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Matematică-Informatică; 
e) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Economie, Drept și interacțiunea Om - 

Mediu; 
(2) Pentru realizarea obiectivelor propuse, se constituie în cadrul ICAM: Departamentul 

de Transfer Tehnologic şi Activităţi de Formare și Antreprenoriat ca structură suport 
pentru departamentele de cercetare ştiinţifică în vederea valorificării rezultatelor 
obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică. Directorul acestui departament este 
numit de Comitetul Director la propunerea Directorului ICAM. 

 
Art. 15. 

(1) Departamentele pot avea în componență și centre de cercetare, laboratoare de 
cercetare / de infrastructură / de testare etc. și colective de cercetare. 

(2) Resursa umană dintr-un departament de cercetare ştiinţifică este formată din angajați 
permanenți ai ICAM și din cadre didactice, cercetători științifici, doctoranzi, 
cercetători științifici post-doctorali sau personal tehnic specializat din UVT care 
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derulează temporar activități de cercetare științifică în ICAM, în baza unui proiect de 
cercetare aprobat de Comitetul Director și Consiliul Științific.  

(3) Un departament de cercetare stiințifică cuprinde obligatoriu şi conducători ştiinţifici 
de doctorat.  

 
Art. 16.  

(1) În funcție de strategia institutului, prin decizia Comitetului Director se pot forma alte 
structuri organizatorice (departamente/centre de cercetare specializate sau 
interdisciplinare, laboratoare, etc) care să răspundă mai bine în diferite perioade 
necesităţilor de CDI. Decizia este supusă în prealabil validării  Consiliului de 
Administraţie al UVT și aprobată de Senatul UVT. 

(2) ICAM poate avea în structură şi alte subunități, fără personalitate juridică, servicii, 
secții, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de 
activitate. 

(3) Departamentele sau laboratoarele care timp de trei ani consecutivi nu îndeplinesc 
criteriile de performanță stabilite de către Consiliul Științific al ICAM sunt supuse 
analizei Comitetului Director al ICAM care poate lua decizia de restructurare, 
desființare sau includere în alt departament de cercetare științifică. Decizia este 
validată de Consiliului de Administrație al UVT și aprobată de Senatul UVT. 

 
CAPITOLUL V 
Organele de conducere  
 
Art. 17.  

Conducerea ICAM este asigurată de:  
a) Comitetul Director;  
b) Director. 

 
Art. 18. 

Coordonarea şi orientarea activității tehnico-ştiinţifice din ICAM sunt asigurate de 
Consiliul Știinţific al ICAM.   

 
Art. 19.  

Directorii departamentelor știinţifice sunt propuși pentru această funcție de către 
directorul ICAM și validați de către membrii Consiliului Științific al ICAM, prin vot direct 
și secret, cu majoritate absolută, pentru o perioadă de 4 ani. 

 
Art. 20.  

Structura de conducere a ICAM este avizată de către CSCCU, aprobată de Senatul UVT 
iar Rectorul emite, în baza aprobării Senatului, Decizia de numire în funcţie a 
Directorului și a Președintelui Consiliului  Știinţific. 
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Art. 21.  
Orice funcţie de conducere în ICAM (Director, director de departament, președinte al 
Consiliului Știinţific) nu se poate cumula cu nicio funcţie de conducere în UVT. 

 
Comitetul Director  
Art. 22.  

Comitetul Director asigură conducerea operativă a ICAM și este format din directorii 
departamentelor științifice, Directorul ICAM și Președintele Consiliului Știinţific al 
ICAM. 

 
Art. 23.   

Comitetul Director este responsabil de: 
a) întocmirea și implementarea strategiei de dezvoltare a ICAM; 
b) Elaborarea programului anual de cercetare știinţifică – dezvoltare - inovare; 
c) Optimizarea structurii organizatorice a ICAM. Astfel, Comitetul Director poate 

propune Consiliului de Administraţie al UVT modificarea structurii organizatorice și 
funcţionale a ICAM, înfiinţarea, desfiinţarea și comasarea departamentelor de 
cercetare științifică din structura ICAM;  

d) Elaborarea unei previziuni privind veniturile și cheltuielile și a planului de activităţi 
pentru anul care urmează, pe care le înaintează spre avizare Consiliului de 
Administraţie al UVT; 

e) Prezentarea anuală a unui Raport de activitate care să includă și o prezentare a 
situației financiare pe care le înaintează spre avizare Consiliului de Administraţie al 
UVT; 

f) Elaborarea programului de investiţii; 
g) Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității; 
h) Formularea criteriilor şi stabilirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor din 

laboratoarele/centrele de cercetare ştiinţifică şi din departamentele/serviciile ICAM; 
i) Asigurarea cadrului şi instrumentelor de management financiar al activităţilor din 

ICAM şi propunerea de măsuri pentru derularea acestuia în bune condiţii; 
j) Analiza necesarului de resurse umane, identificarea resurselor financiare şi stabilirea 

priorităţilor pentru resursele de personal ale centrelor de cercetare ştiinţifică şi ale 
serviciilor din ICAM. 

 
Art. 24. 

(1) Comitetul Director se întrunește de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele 
ICAM o cer, la convocarea Directorului ICAM sau la solicitarea a cel puțin jumătate 
dintre membri săi. 

(2) Ședințele Comitetului Director sunt conduse de directorul ICAM, iar în lipsa acestuia 
de Președintele Consiliului Științific al ICAM. 
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Art. 25. 
(1) Comitetul Director îşi desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 2/3 dintre membri. 
(2) Hotărârile Comitetului Director se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor 

prezenți. 
 
Art. 26.  

În primul trimestru al fiecărui an, Comitetul Director prezintă Consiliului de 
Administraţie al UVT un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi 
asupra programului de activitate pentru anul în curs. 

     
Consiliul ştiinţific  
Art. 27.  

(1) Consiliul ştiinţific este format din:  
- câte un reprezentant cu realizări știinţifice deosebite și având titlul știinţific de 

doctor din fiecare din departamentele știinţifice ale ICAM; reprezentantul are 
calitatea de membru al departamentului și este propus pentru calitatea de 
membru al Consiliului științific de către directorul de departament;  

- două personalități știinţifice din afara UVT, din țară sau străinătate, cu realizări 
științifice în domeniile de activitate ale ICAM; cei doi membri sunt numiți de 
către Rectorul UVT la propunerea prorectorului responsabil cu activitatea de 
cercetare, creație artistică și performanță sportivă; 

- directorul ICAM;  
- prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare, creație artistică și 

performanță sportivă din UVT.  
(2) Consiliul ştiinţific se numește pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea directorului 

ICAM, în acord cu prevederile Art. 25, al. 1, se avizează de către CA al UVT și se aprobă 
de către Senatul UVT.   

(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, ales prin vot secret de către membrii 
Consiliului Stiinţific, dintre reprezentanții departamentelor ICAM. 

 
Art. 28. 
Consiliul Stiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) Participă la elaborarea strategiei şi a planurilor de CDI ale ICAM,  
b) analizează şi avizează programul anual de CDI al ICAM;  
c) avizează hotărârile comitetului director care implică politica de cercetare știinţifică a 

ICAM; 
d) Formulează indicatorii de performanţă pentru evaluarea anuală a departamentelor 

știinţifice 
e) Analiza rezultatelor obţinute de departamentele de cercetare știinţifică în urma 

evaluării anuale. 
f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de 

cercetare ştiinţifică în grade profesionale;  
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g) avizează organizarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;  
h) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific, în care este 

implicat ICAM. 
 
Art. 29.  

(1) Consiliul Științific se întrunește, de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar, 
la convocarea Directorului ICAM, precum şi la solicitarea a cel puțin 4 jumătate dintre 
membri.  

(2) Consiliul Științific îşi desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi dintre 
membrii săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința se va ține într-un 
termen de cel mult 15 zile de la prima ședință, având aceeași ordine de zi, indiferent 
de numărul membrilor prezenți.  

(3) Hotărârile Consiliului Științific se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la 
ședință.  

 
Art. 30. 

Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul Științific poate atrage 
în activitatea de analiză consilieri şi consultanți din diferite sectoare de activitate 
științifică şi/sau de producție. Activitatea acestora va fi remunerată conform 
prevederilor legale sau în cadrul unor activități de cercetare științifică.  

 
Directorul ICAM  
Art. 31. 

(1) Activitatea curentă a institutului este condusă de Directorul ICAM, angajat prin 
concurs public, pe baza rezultatelor concursului organizat conform legislației în 
vigoare - „Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.”  

(2) Pot candida la funcţia de director persoane cu titlul ştiinţific de doctor şi cu experienţă 
recunoscută în cercetare și în managementul cercetării științifice. 

(3) Comisia de concurs este numită de Rectorul Universității de Vest din Timișoara și este 
formată din minimum 3 membri, personalități științifice cu titlul ştiinţific de doctor şi 
cu experienţă recunoscută în domeniul cercetării ştiinţifice.  

(4) Concursul pentru ocuparea postului de director al ICAM constă într-o probă practică - 
prezentarea proiectului managerial și un interviu. 

 
Art. 32.  
Directorul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:  

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relațiile cu celelalte 
unităţi instituţionale ale UVT, alte organizaţii şi operatori economici, precum şi cu 
persoane fizice din ţară şi din străinătate;  
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b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul departamentelor şi 
laboratoarelor institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul Comitetului 
Director;  

c) propune Comitetului Director şi Consiliului de Administraţie al UVT  modificarea 
structurii organizatorice şi funcţionale a institutului;  

d) propune/avizează angajarea de personal pentru proiecte, teme sau alte activităţi de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare sau inovare, potrivit bugetelor şi sumelor disponibile;  

e) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;  
f) adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor proprii şi urmăreşte rezultatele din 

activitatea de cercetare ştiinţifică şi din activităţi similare şi conexe;  
g) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea de 

marketing şi administrativă;  
h) are atribuţii şi răspunderi pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat 

precum si pentru celelalte fonduri rezultate din activitatea ICAM, în condiţiile legii;  
i) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din 

conducerea institutului;  
j) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate sau stabilite de Comitetul Director sau 

de către Consiliul de Administraţie al UVT.  
k) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea bazei materiale, precum şi 

concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul ICAM, în condiţiile legii, cu 
avizul CA al UVT şi cu aprobarea Senatului UVT;  

l) organizează activitatea de protecţie a muncii conform cu legislaţia în vigoare și 
regulamentele UVT. 

 
 
 
Directorul de departament  
Art. 33.  

Atribuțiile principale ale directorului de departament sunt: 
a) asigură cadrul de desfăşurare al activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare, 

conform cu tematica şi resursele departamentului, în acord cu deciziile Comitetului 
Director; 

b) formulează planul anual de activităţi al departamentului, conform cu strategia de 
dezvoltare a ICAM şi asigură condiţiile de realizare a acestuia; 

c) transmite semestrial către conducerea ICAM raportul de desfăşurare al activităţii 
ştiinţifice şi de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare, calendarul 
manifestărilor ştiinţifice şi solicitările de protejare a dreptului de proprietate 
intelectuală pentru rezultatele obţinute; 

d) formulează şi transmite către conducerea ICAM propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
din departament; 
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e) formulează propuneri către Comitetul de Direcţie privitoare la investiţii şi resurse 
umane (angajare, eliberare din funcţie, perfecţionare, participare la evenimente 
ştiinţifice, etc.); 

 
CAPITOLUL VI 
Relaţii economico-financiare și administrative    
 
Art. 34.  

(1) Activitatea economico - financiară și administrativă a ICAM se realizează prin 
structurile de specialitate ale UVT;  

(2) Evidența economico-financiară a ICAM se realizează prin intermediul unui centru de 
cost distinct în cadrul contabilității UVT; 

(3) Veniturile și cheltuielile, precum și execuția bugetară a ICAM se evidențiază pe un 
centru de cost distinct în cadrul evidenței economico-financiare a UVT. Datele 
economico-financiare sunt parte a Raportului ICAM supus aprobării Consiliului de 
Administraţie al UVT.  

(4) Din fondurile atrase prin activităţi de cercetare ştiinţifică, ICAM reţine o cotă parte, ca 
regie, în acord cu regulile generale ale UVT, pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative proprii. Plafonul de regie este aprobat de către Consiliului de 
Administraţie al UVT, în conformitate cu Regulamentul activităţilor de cercetare și 
creaţie artistică din UVT;  

(5) Asigurarea respectării cadrului legal şi monitorizarea activităţii desfăşurate de către 
structurile ICAM este organizată şi se află in responsabilitatea Directorului ICAM; 

(6) ICAM este supus procedurilor de audit intern ale UVT; 
(7) Comitetul Director al ICAM face propuneri cu privire la achizițiile și investiţiile care 

urmează a fi realizate din veniturile proprii generate de ICAM, potrivit obiectului său 
de activitate. 
 

Art. 35.  
(1) Operaţiunile financiare în lei și în valută ale ICAM sunt derulate prin conturile sau 

casieria UVT conform reglementărilor legale în vigoare.  
 
Art. 36.  

(1) Veniturile proprii generate de ICAM pot fi utilizate pentru a finanța proiecte interne 
de cercetare – dezvoltare, realizate de către centrele de cercetare științifică şi 
formulate ca răspuns la necesități majore evidențiate în interiorul universității. 
În situația în care, în cursul unui an, veniturile proprii generate de către ICAM nu sunt 
suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, Comitetul Director al ICAM poate 
solicita conducerii universității alocarea sumelor necesare acoperirii plăților curente. 
Solicitarea va fi însoțită de un plan de măsuri privind eficientizarea activității ICAM, în 
vederea asigurării sustenabilității financiare a activităților desfășurate. 
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CAPITOLUL VII 
Dispoziţii finale 

 
Art. 37.  

Litigiile ICAM, respectiv ale subunităților, cu persoane fizice sau persoane juridice, 
nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești 
române de drept comun, prin departamentele de specialitate ale UVT.  

 
Art. 38. 

(1) Modificările şi completările prezentului Statut al ICAM se fac prin hotărâre a Senatului 
UVT, cu avizul prealabil al CA al UVT, la propunerea Comitetului Director al ICAM, cu 
respectarea prevederilor legale.  

(2) Statutul de institut de cercetare științifică se poate reînnoi periodic prin reacreditare, 
conform normelor în vigoare sau la modificarea obiectului de activitate al institutului.  

  
Art. 39.  

(1) Organizarea ICAM respectă prevederile din contractul de finanțare încheiat cu ANCS, 
trecerea de la stadiul de proiect la cel de institut de cercetare științifică având o 
perioadă tranzitorie de funcționare de 3 ani de la data finalizării investiției. 

(2) Funcțiile de conducere în perioada tranzitorie pot fi ocupate de persoanele din echipa 
de management a proiectului ICAM, inclusiv la nivelul departamentelor constituite. 

(3) Prin excepție, Consiliul Științific se constituie conform procedurii descrisă la art. 27 din 
prezentul Regulament. 

 
 
 
 
Art. 40. Prima ediție a prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului UVT din 
22.04.2013, ediția a doua fiind aprobată în ședința Senatului UVT din data de 15.09.2020. 

 


