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CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic (referit în continuare prin acronimul 
ICDICTT) al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 2. Prezentul regulament este elaborat având la bază următoarele documente de referinţă, naţionale 
şi ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău: 

a. Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
b. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare, cu modificările şi completările ulterioare; 
d. H.G. nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);  

e. O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006; 
f. Carta şi obiectivele strategice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău privind 

activitatea de cercetare. 
g. Regulamentul de organizare și funcţionare al Comisiei pentru cercetare știinţifică și relații 

internaţionale a Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 
h. Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității ”Vasile Alecsandri” din 

Bacău. 
i. Regulamentul de finanțare al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA. FORMA JURIDICĂ. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 3. ICDICTT al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se constituie prin reunirea centrelor de 
cercetare din universitate. La data înfiinţării, ICDICTT are în componenţă următoarele structuri: 

a. Centrul de cercetare „Inginerie Managerială şi Tehnologică”, recunoscut de MEC şi CNCSIS 
prin certificatul nr. 16/CC-B din 11.05.2001 

b. Centrul de cercetare „Inginerie Mecanică”, recunoscut de MEC şi CNCSIS prin certificatul nr. 
47/CC-B din 14.05.2002 

c. Centrul de cercetare „Energetică, Mecatronică şi Informatică”, recunoscut de MEC şi CNCSIS 
prin certificatul nr. 58/CC-B din 7.06.2003 

d. Centrul de cercetare „Chimie aplicată şi inginerie de proces”, recunoscut de MEC şi CNCSIS 
prin certificatul nr. 6 din 12.12.2006 

e. Centrul de cercetare „Inginerie fizică şi ingineria mediului”, recunoscut de MEC şi CNCSIS 
prin certificatul nr. 7 din 12.12.2006 

f. Centrul interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane INTERSTUD, înfiinţat 
prin hotărârea Senatului Universităţii din Bacău nr. 687 din 2.10.2008 
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g. Centrul de explorări textuale şi acţiune prin limbaj CETAL, înfiinţat prin hotărârea Senatului 

Universităţii din Bacău nr. 90 din 10.02.2009 
h. Centrul de cercetare „Matematică-Informatică”, înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii 

din Bacău nr. 795 din 20.11.2008 
i. Centrul de cercetare „Resursele mediului şi biotehnologii”, înfiinţat prin hotărârea Senatului 

Universităţii din Bacău nr. 263 din 11.06.2009 
j. Centrul de Studii şi Cercetări Economice SCECO, reorganizat prin decizia Rectorului 

Universităţii din Bacău nr. 285 din 3.04.2008 
k. Centrul de cercetare pentru performanţă umană, înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii 

din Bacău nr. 767 din 5.11.2008 
l. Centrul de excelenţă privind cercetarea interdisciplinară în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului, înfiinţat prin decizia Rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău nr. 149 
din 17.03.2011 

m. Centrul de cercetări psihopedagogice „Personalitate – formare – educaţie – performanţă” 
PERFORMED, înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii din Bacău nr. 790 din 
13.11.2008. 

 
Art. 4. ICDICTT al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este constituit fără personalitate 
juridică şi se subordonează Consiliul de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Activitatea institutului va fi asistată, economic şi juridic, de către Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău. 
 
Art. 5. Din punct de vedere organizatoric, structurile componente ale ICDICTT vor fi coordonate de 
facultăţi. Conducerea ICDICTT se va realiza de către un Consiliu Ştiinţific. Consiliul Ştiinţific este 
format din preşedinte, vicepreşedinte şi câte un reprezentant de la fiecare centru de cercetare. 
Preşedintele Consiliului Ştiinţific este prorectorul responsabil cu programe de cercetare şi relaţii 
internaţionale. Directorul Departamentului de Cercetare, Inovare, Creaţie Artistică şi Performanţă 
Sportivă (care se desfiinţează începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament) va fi 
vicepreşedintele Consiliul Ştiinţific pentru perioada următoare. 
 
Art. 6. Consiliul Ştiinţific al ICDICTT întocmeşte Statutul de Funcţionare al institutului şi defineşte 
tematica de cercetare şi strategia de dezvoltare a acestuia, în acord cu strategia Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău.  
 
Art. 7. La sfârşitul fiecărui an calendaristic şi ori de câte ori se solicită, Consiliul Ştiinţific al ICDICTT 
raportează conducerii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău situaţia la zi a activităţii de 
cercetare. 
 
Art. 8. ICDICTT al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău desfăşoară, prin structurile sale, 
următoarele tipuri de activităţi: 

a. Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul programelor naţionale şi internaţionale;  
b. Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor;  
c. Elaborare de produse şi servicii pentru diverse domenii de activitate;  
d. Colaborare în domeniile de competenţă cu instituţii similare din România şi din alte ţări;  
e. Realizare de proiecte în calitate de coordonator de proiecte sau în calitate de partener; 
f.     Editare şi tipărire de publicaţii în domeniile de competenţă.  
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g. Alte activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare, creaţie artistică, performanţă sportivă, 

consultanţă şi formare, specifice structurilor componente. 
 
Art. 9. Bugetul propriu al ICDICTT va fi format din sumele rezultate prin aplicarea unui procent de 
5% pe veniturile din taxe. Acest buget va fi utilizat conform regulamentelor Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. Pe lângă acest buget, ICDICTT va raporta şi bugetele contractelor de cercetare, 
dezvoltare, consultanţă şi transfer tehnologic, creaţie artistică şi performanţă sportivă. 
 
 

CAPITOLUL III – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 
Art. 10. Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic al 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi începe activitatea începând cu data de 1 februarie 2013.  
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