
REGULAMENT  
AL COMISIEI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

A SENATULUI UNIVERSITĂŢII HYPERION  
DIN BUCUREŞTI 

Art. 1. Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti, în conformitate cu 
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Cartei Universităţii Hyperion, ale Regulamentului privind activi-
tatea de cercetare ştiinţifică la Universitatea Hyperion îşi alcătuieşte Comisia 
pentru cercetare ştiinţifică ca organism de specialitate formată din 5 cadre didac-
tice şi 2 studenţi şi Consiliul Ştiinţific alcătuit din reprezentanţii tuturor 
facultăţilor.      

Art. 2. Comisia pentru cercetare ştiinţifică a Senatului Universităţii 
Hyperion din Bucureşti are următoarele atribuţii: 

a) Sprijină activitatea de cercetare ştiinţifică pe baza Strategiei de
Cercetare din universitate şi a planurilor de cercetare ştiinţifică ale
departamentelor şi facultăţilor, respectiv ale Centrelor de cercetare
din facultăţi şi/sau departamente;

b) Orientează activitatea de cercetare în concordanţă cu strategia
universităţii, a programelor naţionale şi internaţionale de cercetare;

c) Statuează asupra structurii de cercetare, în concordanţă cu Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi cu misiunea şi strategia universităţii;

d) Stimulează crearea de centre de cercetare ştiinţifică pe domenii de
mare actualitate ştiinţifică şi de interes pentru beneficiari şi avizează
cererile de înfiinţare a astfel de centre;

e) Mobilizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor
şi studenţilor din universitate şi avizează propunerile de granturi anuale;

f) Încurajează performanţa în activitatea ştiinţifică şi avizează propu-
nerile de acordare a premiilor pentru cercetarea ştiinţifică;

g) Stimulează publicarea articolelor în reviste cotate pe plan naţional şi
internaţional;
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h) Acordă sprijin revistelor ştiinţifice, în vederea cotării lor viitoare de
către ISI (Institute of Scientific Information) şi alte institute de
evaluare scientometrică;

i) Analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică şi
propune măsurile de îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile
strategice şi operaţionale;

j) Analizează şi avizează criteriile de apreciere a activităţilor ştiinţifice,
criterii elaborate de Departamentul de Cercetare Ştiinţifică.

Art. 3. Componenţa şi structura Comisiei Senatului pentru Cercetare Ştiin-
ţifică: 

a) Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică are următoarea struc-
tură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri.

b) Mandatul Comisiei Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică are aceeaşi
durată cu mandatul Senatului Universităţii Hyperion din Bucureşti.

Art. 4. Funcţionarea Comisiei 
a) Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică se reuneşte trimestrial,

în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, la convocarea Preşe-
dintelui.

b) Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică este legal constituită
dacă sunt prezenţi două treimi din numărul membrilor.

c) Reuniunile Comisiei Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică se anunţă cu
cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii, cu excepţia sesiunilor extraor-
dinare când acest termen se reduce la 3 zile. La anunţarea reuniunii se
va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei.

d) La reuniunile Comisiei Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică pot asista
şi invitaţi, cu aprobarea Preşedintelui sau a Comisiei. Prezenţa lor este
limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi.

e) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Senatului pentru Cercetare
Ştiinţifică adoptă hotărâri proprii; hotărârile se iau cu majoritatea
membrilor prezenţi dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul
membrilor. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă
care este semnat de Preşedinte şi Secretar. Copiile şi extrasele acestora
se eliberează numai cu aprobarea preşedintelui.

f) Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică îşi poate constitui
colective de specialitate cu caracter consultativ.

Art. 5. Atribuţiile Preşedintelui, ale vicepreşedintelui şi ale secretarului: 
a) Preşedintele:
− convoacă şi prezidează Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiin-
ţifică; 

− asigură publicarea şi punerea în execuţie a hotărârilor Comisiei şi 
informează Comisia cu privire la execuţia acestora; 



− ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze 
Comisia la următoarea reuniune; 

− reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul şi Consiliul de Administraţie 
şi celelalte organisme de conducere academică. 

b) Vicepreşedintele:
− îndeplineşte sarcinile pe care Preşedintele i le încredinţează. El 

înlocuieşte preşedintele prin delegare de atribuţii, în cazul în care 
Preşedintele nu-şi poate exercita mandatul. 

c) Secretarul:
− asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei; 
− asigură redactarea rapoartelor, proceselor verbale şi consemnează 

toate documentele consiliului; 
− planifică sesiunile ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora; 
− coordonează Secretariatul Comisiei şi are responsabilitatea arhivei 

Comisiei. 

Art. 6. Relaţia cu organismele de conducere academică: 
− Comisia Senatului pentru Cercetarea Ştiinţifică colaborează cu Sena-

tul, realizând politica elaborată de acesta în scopul îndeplinirii misiunii 
şi strategiei Universităţii Hyperion din Bucureşti. 

− Comisia elaborează anual împreună cu Consiliul Ştiinţific, Raportul 
privind cercetarea ştiinţifică din Universitatea Hyperion desfăşurată în 
anul precedent. De asemenea, Comisia se îngrijeşte de publicarea unei 
Cărţi Albe a Cercetării Ştiinţifice din Universitatea Hyperion din 
Bucureşti. 

− Preşedintele Comisiei prezintă Senatului un raport anual privind activi-
tatea Comisiei. 

Art. 7. Dispoziţii tranzitorii şi finale 
− Modificarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Senatului 

pentru Cercetare Ştiinţifică se face prin hotărâre a Senatului. 

Regulamentul de funcţionare al Comisiei Senatului pentru Cercetare Ştiin-
ţifică a fost completat şi aprobat în şedinţa Senatului din data de 16 februarie, 
2017. 
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