ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 204 din 23 septembrie 2016
Președintele Senatului UDJG,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu

STATUTUL CENTRULUI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL
MEDICO - FARMACEUTIC
Art. 1. Denumirea Centrului de cercetare.
În conformitate cu Hotărârea Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, din data de 23
septembrie 2016, se constituie, în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, structura de cercetare
cu denumirea Centrul de Cercetare în Domeniul Medico-Farmaceutic.
Art. 2. Centrul de Cercetare în Domeniul Medico-Farmaceutic este o structură fără personalitate
juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35. Durata activităţii
Centrului este nelimitată.
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE CENTRULUI DE CERCETARE
Art. 3. Scopul.
Centrul de cercetare al Facultății de Medicină și Farmacie (CCDMF) are drept scop constituirea
unor echipe și rețele de cercetare intra- şi interuniversitare, cu caracter multidisciplinar, care să
permită valorificarea competențelor profesionale și de cercetare ale membrilor săi prin realizarea de
studii și cercetări științifice în domeniul științelor medicale și farmaceutice, precum și în cel al
medicinei dentare.
Prin activitățile desfășurate, Centrul de cercetare va permite realizarea de conexiuni între
disciplinele fundamentale, aplicative și clinice de specialitate.
Centrul reprezintă o bază de cercetare şi de studiu specializat pentru cadrele didactice ale facultăţii
şi, totodată, creează condiţiile necesare pregătirii continue a doctoranzilor și rezidenţilor în
specialităţile Alergologie - imunologie clinică, Anestezie și terapie intensivă, Boli infecţioase,
chirurgie generală, Chirurgie orală şi maxilo-facială, Epidemiologie, Gastroenterologie, Geriatrie
și gerontologie, Medicină de familie, Medicină de laborator, Medicină legală, Medicină de
urgență, Obstetrică – ginecologie, Ortodonție, Ortopedie și traumatologie, Otorinolaringologie,
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Parodontologie, Pediatrie, Protetică dentară, Psihiatrie, Radiologie și imagistică medicală,
Radioterapie, Recuperare - medicină fizică şi balneologie, precum şi a studenţilor masteranzi.
Art. 4. Obiectivele Centrului de cercetare.
În conformitate cu priorităţile Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul reformei
universitare şi a integrării României în Comunitatea Europeană, cu programele naţionale de
cercetare şi dezvoltare şi cu strategia proprie de dezvoltare a universității, principalele obiective ale
Centrului de Cercetare în Domeniul Medico-Farmaceutic sunt:
• desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă, orientată pe teme de actualitate;
• formarea unor echipe interdisciplinare competitive de cercetători pentru realizarea de studii
interdisciplinare de cercetare fundamentală şi aplicativă;
•

desfășurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, inovare şi dezvoltare experimentală pentru

lucrările de finalizare a studiilor în domeniu (lucrări de diplomă, de disertaţie şi teze de doctorat);
• înființarea unei școli doctorale în domeniul științelor biomedicale;
•

realizarea de parteneriate la nivel național și internațional în scopul elaborării și implementării

unor proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă finanțate din fonduri naționale și
europene/internaționale;
• organizarea de manifestări științifice și de evenimente cultural – educative de profil, care să
favorizeze contactele dintre comunitatea academică gălățeană şi specialiștii din mediul economic,
precum şi realizarea de parteneriate la nivel instituţional, regional şi internaţional, în scopul
desfășurării unor activități de cercetare științifică performantă;
• participarea la diverse competiţii lansate prin programele naţionale, europene sau internaţionale de
asistenţă a cercetării sau a dezvoltării instituţionale, pentru câştigarea de granturi sau proiecte de
cercetare-dezvoltare-inovare;
•

atragerea tinerilor (studenți, rezidenți, masteranzi și doctoranzi) cu aptitudini și interes pentru

activitatea de cercetare specifică;
•

creșterea vizibilității activității de cercetare a Facultăţii de Medicină și Farmacie pe plan

național și international;
•

susţinerea participării membrilor Centrului la manifestări ştiinţifice, seminarii, colocvii, târguri

şi expoziţii în directă legătură cu obiectivele și specificul activităților Centrului.
•

cooperarea cu centre de cercetare din ţară şi din străinătate, cu instituţii naționale de profil, cu

organizaţii nonguvernamentale, cu instituții ale administraţiei publice locale și cu asociaţii
profesionale care sunt angrenate direct sau indirect în procesul de îmbunătățire a acordării
serviciilor medicale, farmaceutice și de medicină dentară;
•

elaborarea și implementarea unor module de curs și de aplicații practice vizând pregătirea

continuă a corpului didactic şi a doctoranzilor;
•

dezvoltarea bazei materiale și de informare adecvate cercetării de profil;
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•

realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde

internaționale.
Art. 5. Activitățile Centrului.
a) Activitățile centrului se bazează pe colaborări ştiinţifice cu toate centrele şi laboratoarele din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu universităţi, institute şi centre de cercetare din
ţară şi din străinătate, cu instituțiile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice și cu
asociaţiile profesionale din domeniu, cu ONG-uri şi cu agenţi economici, pe baza unor acorduri
bilaterale, sau în cadrul unor programe de cercetare/de finanțare naţionale ori internaţionale.
b) În cadrul Centrului de Cercetare se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
• cercetări fundamentale;
• cercetări aplicative;
• cercetări clinice;
• cursuri de perfecţionare postuniversitară;
• proiecte de cercetare în colaborare cu alte universităţi de medicină şi farmacie din ţară sau cu alte
instituţii de profil;
• informare şi documentare, în special pentru tinerii cercetători, masteranzi, doctoranzi și rezidenţi;
• transferul rezultatelor cercetării către universităţile, institutele şi centrele de cercetare din ţară şi
din străinătate, instituțiile administraţiei publice locale, alte instituţii publice, asociaţiile
profesionale din domeniu, ONG-urile şi agenţii economici interesaţi;
• furnizarea unor servicii de sănătate de calitate către populație, prin asigurarea asistenței medicosociale a persoanelor defavorizate, ameliorarea și diversificarea serviciilor medicale acordate
persoanelor din mediul rural, dezvoltarea asistenței medicale și de medicină dentară în școlile din
municipiul Galați, oferirea de consultanță privind administrarea medicamentelor și a produselor
farmaceutice;
c) Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul Centrului are următoarele surse de finanţare:
• bugetul Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
• proiecte naţionale şi internaţionale;
• activităţi de consultanţă, expertiză, studii etc.
• sponsorizări şi donaţii.
d) Consultanța financiar-contabilă a Centrului de cercetare va fi asigurată de către serviciul
financiar-contabil al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
e) Consultanța juridică a Centrului de cercetare va fi asigurată de către Compartimentul juridic al
Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
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ORGANIZAREA CENTRULUI DE CERCETARE
Art. 6. Membrii Centrului.
Centrul de cercetare are următoarele categorii de membri: titulari, afiliaţi şi onorifici.
Membrii titulari fac parte din structurile Facultății de Medicină și Farmacie și pot fi cadre didactice/
cercetători/ specialişti/ rezidenți/ studenţi/ masteranzi/ doctoranzi/voluntari, implicați activ în
realizarea obiectivelor Centrului. În funcţie de necesităţi şi de disponibilitatea fiecăruia, membrii
titulari pot fi angajaţi pe diverse funcţii, cu normă întreagă sau parţială, pe perioadă determinată sau
nedeterminată de timp, vor desfăşura activităţi conform fişei postului şi vor fi remuneraţi conform
procedurilor Universității „Dunărea de Jos” din Galați şi legilor în vigoare.
Membrii afiliaţi fac parte din structurile Universității „Dunărea de Jos” din Galați sau provin din
afara instituţiei, și pot fi cadre didactice/ cercetători/ specialişti/ rezidenți/ studenţi/ masteranzi/
doctoranzi/ voluntari care au preocupări comune şi pregătire de specialitate în una sau în mai multe
dintre direcţiile de cercetare ale Centrului.
Membrii onorifici sunt membri activi, afiliaţi Centrului, sau personalități de prestigiu din afara
acestuia, care au adus contribuţii deosebite dezvoltării Centrului sau direcţiilor de cercetare
promovate de acesta. Titlul de membru onorific este acordat de către Consiliul Ştiinţific al
Centrului, la propunerea unui membru al acestuia.
Art. 7. Calitatea de membru al Centrului.
a) Calitatea de membru al Centrului de cercetare este obținută pe baza cererii individuale de
adeziune care se depune, spre analiză, împreună cu CV-ul corespunzător, la Directorul general al
Centrului. Cererea de adeziune este aprobată prin vot clasic sau electronic, cu majoritate simplă, de
către membrii Consiliului Ştiinţific al Centrului.
Orice persoană care deține competenţe profesionale şi aptitudini de cercetare în domeniile vizate
poate deveni, conform regulamentului de funcționare al Centrului, membru al acestuia.
b) Pierderea calităţii de membru survine în următoarele situații:
• cerere de renunţare;
• excludere pentru abateri de la etica şi deontologia în activitatea de cercetare;
• deces.
Art. 8. Structura organizatorică.
Structura organizatorică a Centrului este următoarea:
Directorul general
Directorul ştiinţific
Şefii colectivelor de cercetare
Compartimentul administrativ
Consiliul ştiinţific
Adunarea generală
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Art. 9. Directorul general al Centrului este numit de către Rectorul Universității „Dunărea de Jos”
din Galați. Acesta trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul Sănătate, să aibă
experienţă în domeniu mai mare de 7 ani şi să dețină experienţa de cercetare specifică dobândită
prin participarea la cel puţin două proiecte naționale şi/sau europene cu obiective specifice studiului
în domeniul medico - farmaceutic.
Directorul asigură conducerea operativă a Centrului, având următoarele atribuţii:
• asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Ştiinţific;
• constituie echipele de cercetare;
• asigură logistica, consilierea şi informaţiile necesare pentru desfășurarea activității de cercetare
ştiinţifică;
• sprijină membrii Centrului în elaborarea documentaţiei necesare participării la competiţii şi
pentru obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică prin
ministerele de resort, agenţiile guvernamentale şi neguvernamentale de profil, agenţii economici din
ţară şi din străinătate etc.;
• organizează activitatea specifică şi ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele şi
proiectele de cercetare ştiinţifică ale Centrului;
• propune achiziţii, contracte de vânzare cumpărare şi de concesiune;
• propune Consiliului Ştiinţific înfiinţarea sau desfiinţarea unor structuri interne;
• reprezintă Centrul în relaţia cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
• reprezintă Centrul în relaţiile cu structurile economice, de învăţământ superior şi de cercetare din
ţară şi străinătate, instituțiile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii publice de profil;
• propune Consiliului Ştiinţific avizarea fişelor de propuneri de proiect;
• propune Consiliului Ştiinţific avizarea cererilor de primire de noi membri;
• organizează întâlniri consultative cu membrii centrului;
• întocmeşte raportul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului.
Art. 10. Directorul ştiinţific al Centrului este numit în funcţie de către Rectorul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați și are următoarele atribuţii:
• întocmește strategia de cercetare și stabilește obiectivele științifice ale Centrului;
• aduce la îndeplinire hotărârile Directorului general şi ale Consiliului Ştiinţific;
• realizează analiza periodică a rezultatelor cercetării şi propune iniţierea unor relaţii de colaborare
ştiinţifică cu centre de cercetare similare din ţară şi din străinătate;
• asigură corelarea activităţii Centrului cu activitatea Comisiei pentru asigurarea calităţii activităţii
didactice şi a Comisiei de cercetare știinţifică ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
• facilitează informarea membrilor Centrului cu privire la competițiile pentru obținerea de granturi
în cercetarea ştiinţifică şi sprijină accesul la acestea;
• coordonează activitatea şefilor de colective şi a colectivelor de cercetare;
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• asigură înființarea și dotarea bibliotecii Centrului cu lucrări, articole, studii, volume și alte
documente de specialitate;
• preia, prin delegare, atribuţiile Directorului general în absenţa acestuia.
Art. 11. Colectivele de cercetare sunt conduse de Şefii de colective, numiţi de către Directorul
general.
Atribuţiile Şefilor de colective sunt următoarele:
• asigură concentrarea şi stimularea eforturilor de cercetare ale membrilor colectivului;
• conlucrează direct cu Directorul științific și cu Directorul general al Centrului;
• asigură conducerea operativă a activităţii de cercetare din cadrul fiecărui colectiv.
Art. 12. Compartimentul administrativ se compune din economist şi secretar, selectați în funcţie de
proiectele şi de temele de cercetare derulate de Centru, și numiţi de către Directorul general.
Art. 13. Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 3-5 membri numiţi de conducerea Universității
„Dunărea de Jos” din Galați şi validaţi de către Adunarea Generală a Centrului, selectați dintre
personalităţile reprezentative ale acestuia și având activitate de cercetare ştiinţifică performantă, cu
impact național relevant.
a) Directorul general, Directorul știinţific şi un reprezentant al conducerii Facultății de Medicină și
Farmacie sunt membri de drept ai Consiliului Ştiinţific;
b) Mandatul de membru al Consiliului Ştiinţific încetează la termen, în caz de demisie sau prin
revocare pentru motive care aduc atingere misiunii şi obiectivelor Centrului;
c) Consiliul Ştiinţific se întruneşte de cel puțin două ori pe semestru, la convocarea Directorului
general sau la iniţiativa majorităţii membrilor săi. Cvorumul de lucru al Consiliului Ştiinţific este de
2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi.
d) Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:
• elaborează strategia de cercetare, programele proprii de cercetare şi ia măsurile necesare pentru
realizarea acestora;
• analizează şi aprobă cererile de adeziune ale noilor membri;
• analizează şi aprobă fişele de propuneri de proiect;
• aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor structuri interne ale Centrului, cu consultarea
coordonatorilor celorlalte structuri deja înfiinţate şi cu aprobarea directorului Centrului;
• hotărăşte asocierea cu alte structuri de cercetare, la propunerea Directorului general al Centrului;
• exercită orice alte atribuţii care se circumscriu domeniilor de interes ale Centrului;
• analizează raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului, întocmit și
prezentat de către Directorul general în luna martie a fiecărui an.
Art. 14. Adunarea Generală a Centrului are următoarele atribuții:
• propune modificarea Actului Constitutiv al Centrului;
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• propune excluderea membrilor a căror activitate este/a devenit incompatibilă sau dăunătoare
intereselor și obiectivelor Centrului;
• propune revocarea membrilor organelor de conducere;
• propune invalidarea deciziilor Consiliului de administraţie.
DISPOZIȚII FINALE
Art. 15. Centrul poate căpăta statut juridic prin Hotărârea Adunării Generale, cu aprobarea
conducerii Facultăţii de Medicină Farmacie și a conducerii Universității „Dunărea de Jos” din
Galați.
Art. 16. Centrul se supune RAUS şi legislației în vigoare.
Art. 17. Centrul poate avea regulament, însemne proprii, organigramă şi bunuri în folosinţă, cu
aprobarea Rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Art. 18. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către Adunarea generală a
Centrului, Consiliul Facultăţii de Medicină și Farmacie, Consiliul de administraţie al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, respectiv după validarea lui de către Senatul Universității „Dunărea de
Jos” din Galați. Conținutul prezentului regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor celor interesaţi
prin publicare pe site-ul universităţii.
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