MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 4511772 din 29.06.2021

SENATUL UNIVERSITAR

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se adoptă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Științific în
Academia de poliție ”Alexandru Ioan Cuza” , potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexa la prezenta hotărâre se publică pe site-ul Academiei, în termen de cinci zile
lucrătoare de la adoptare.

PREŞEDINTE,
Comisar-șef de poliție
Conf.univ.
Dr. Dragoș Andrei IGNAT

București, 29 iunie 2021.
Nr. 156

NB!
Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2021/29 iunie
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ANEXĂ la HSU nr.156/2021

REGULAMET

privind organizarea și funcționarea
Consiliului Științific

Bucureşti,
2021
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ART. 1. Scop şi misiune
(1) Consiliul Științific (denumit în continuare Consiliul) din cadrul Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare APAIC) este organism
deliberativ decizional asupra calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică, constituit la
nivel instituțional, având rolul de a orienta, coordona și monitoriza activitatea de
cercetare științifică desfășurată în Academie.
(2) Consiliul urmărește punerea în aplicare a Strategiei de cercetare ştiinţifică la
nivelul APAIC, propune programe noi de cercetare-dezvoltare şi inovare şi ia
măsurile necesare, în limita competenţelor, pentru realizarea acestora.
(3) Consiliul are ca misiune coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la
nivelul APAIC, în acord cu Planul Strategic de dezvoltare instituțională.
ART. 2. Baza legală
Consiliul este organizat şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi
reglementărilor interne la nivelul APAIC, relevante în ceea ce priveşte viaţa
universitară şi cercetarea ştiinţifică:
 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 319 din 2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de
învățământ superior;
 Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinului M.A.I. nr. 136 din 14 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de
cercetare-dezvoltare în Ministerul Afacerilor Interne;
 Carta universitară a APAIC.
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ART. 3. Atribuţii
Consiliul are următoarele atribuții principale:
 avizează strategia în domeniul cercetării ştiinţifice și propune programe de
implementare a acesteia pe baza planurilor proprii de cercetare științifică elaborate
de către facultăţi şi structurile cu rol didactic şi de cercetare;
 stabilește direcțiile de cercetare prioritare, cu accent pe pluridisciplinaritate,
în raport cu potențialul resursei umane implicate în activităţi de cercetare ştiinţifică
din APAIC;
 avizează programele instituționale de cercetare ştiințifică anuale şi pe termen
mediu și propune recomandări pentru creșterea performanței și vizibilității activității
de cercetare;
 avizează propunerile de îmbunătățire a activității de cercetare științifică la
nivelul APAIC;
 formulează recomandări Consiliului de Administrație și Senatului
Universitar cu privire la politicile de cercetare științifică, la procedurile și
inițiativele legate de cercetarea științifică, pentru a asigura eficiența în luarea
deciziilor și în planificarea strategică, în concordanță cu programele naționale și
internaționale de cercetare științifică;
 analizează periodic şi sprijină activitatea publicistică desfăşurată în APAIC
şi indexarea în baze de date internaționale a publicațiilor ce apar sub egida APAIC;
 stabilește standarde obligatorii privind calitatea cercetării științifice la
nivelul publicațiilor ce apar sub egida APAIC;
 formulează propuneri privind stabilirea criteriilor și a condițiilor de ocupare
a posturilor didactice și de cercetare;
 propune numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale ale personalului
de cercetare-dezvoltare către Consiliul de Administraţie, spre analiză în vederea
aprobării, în concordanţă cu necesităţile şi resursele financiare ale instituţiei;
 aprobă comisia de concurs, probele de concurs, conţinutul acestora şi
rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiilor şi gradelor de cercetare, conform
normelor legale în vigoare;
 urmăreşte dezvoltarea bazei materiale tehnico-ştiinţifice a cercetării şi
stimulează utilizarea interdisciplinară a acesteia, precum și orientarea treptată
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dinspre temele de cercetare cu caracter individual înspre teme de cercetare colective
şi interdisciplinare;
 colaborează cu Senatul Universitar la realizarea de analize și rapoarte cu
privire la dezvoltarea și evaluarea cercetării științifice în APAIC;
 furnizează datele necesare elaborării Raportului anual de stare al Rectorului,
în ceea ce priveşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi propune recomandări pentru
îmbunătăţirea activităţii în anul următor;
 elaborează criterii privind atribuirea premiilor pentru cele mai valoroase
rezultate ştiinţifice ale cadrelor didactice, precum şi a altor distincţii pentru
activitatea de cercetare ştiinţifică realizată de cadre didactice și studenți;
 sprijină organizarea de conferințe, simpozioane, cercuri ştiinţifice, sesiuni de
comunicări ştiintifice şi alte evenimente cu caracter ştiinţific;
 iniţiază şi dezvoltă, la propunerea facultăţilor, colaborări ştiinţifice prin
protocoale de colaborare sau cooperare tehnico-ştiinţifică cu alte instituţii
(universităţi, academii, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţii
profesionale şi operatori economici de profil) din ţară şi din străinătate;
 orientează activitatea de cercetare științifică din universitate în acord cu
Planul Strategic de dezvoltare instituțională al APAIC;
 analizează și avizează propunerile Centrului elaborare și accesare proiecte de
cercetare cu privire la direcţiile şi opţiunile prioritare de acţiune pentru accesarea
proiectelor, identificarea partenerilor şi a domeniilor de studiu vizate de organismele
cu rol operativ în cercetare;
 avizează propunerile de proiecte ale membrilor comunităţii universitare,
transmise de către Centrul elaborare și accesare proiecte de cercetare;
 analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică centralizate
la nivelul Centrului elaborare și accesare proiecte de cercetare şi face propuneri cu
privire la îmbunătăţirea cercetării la nivel instituţional;
 întocmește raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute
în cuprinsul Strategiei de cercetare ştiinţifică la nivelul APAIC;
 alte atribuţii prevăzute de lege.
ART. 4. Organizare şi funcţionare
(1) Componența Consiliului are următoarea structură: preşedinte (Prorectorul
desemnat); vicepreședinte (Directorul General Administrativ), membrii – Decanii
facultăților, Şeful Centrului Elaborare și Accesare Proiecte de Cercetare și 1-2
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membri ai comunității academice cu performanțe științifice deosebite (aleși prin vot
direct, egal și liber exprimat de către Senatul Universitar).
(2) Consiliul poate desemna, prin votul simplu al majorităţii membrilor, la
propunerea preşedintelui, un preşedinte onorific şi/sau membrii onorifici, fără drept
de vot, din rândul unor personalități cu activități științifice marcante, din universitate
sau din afara universității, ale căror opinii pot sprijini activitatea de cercetare
științifică din APAIC.
(3) La lucrările Consiliului participă, cu statut de invitat permanent, un membru
desemnat din partea Centrului Elaborare și Accesare Proiecte de Cercetare, care
asigură şi activitatea de secretariat.
(4) Documentele Consiliului se gestionează și arhivează la nivelul Centrului
Elaborare și Accesare Proiecte de Cercetare.
(5) Consiliul poate invita la ședințe, în scop consultativ, persoane care sunt
experți în problemele discutate în ședință, fără drept de vot. Prezența lor este
limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitați.
(6) Consiliul se întrunește trimestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori este
necesar în ședințe extraordinare, la convocarea Rectorului, Preşedintelui Consiliului
sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului. Ședințele pot avea
loc online sau față în față.
(7) Cvorumul Consiliului este asigurat de prezența a cel puțin jumătate plus unu
din numărul total de membri, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor
prezenți.
(8) Hotărârile Consiliului sunt consemnate în procesul-verbal elaborat cu ocazia
derulării fiecărei ședințe.
(9) Hotărârile Consiliului se validează/aprobă de Senat şi/sau Consiliul de
Administrație, în funcție de natura acestora.
ART. 5. Dispoziţii finale și tranzitorii
Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 04.10.2021.
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