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Capitolul I Dispoziții generale 

Art.1. Facultatea de Biologie este una dintre instituțiile de învățământ superior și 

cercetare de prestigiu ale Universității din București, ce are ca misiune formarea 

specialiștilor de nivel european în domeniile științelor naturii și biomedical care să-și 

aducă contribuția la dezvoltarea cunoașterii în acest domeniu extrem de dinamic și 

actual. Acest lucru se realizează prin desfășurarea de proiecte de cercetare, în care 

un obiectiv esențial este atragerea și implicarea studenților de la programul de bază și 

în special a masteranzilor și doctoranzilor. Un pilon principal îl constituie dezvoltarea 

infrastructurii și implementarea cercetării, susținută de abordările inter-, multi- și trans-

disciplinare. 

Art.2. Utilizarea infrastructurii de cercetare a facultății se bazează pe respectarea 

prevederilor următoarelor acte normative: 

- Legea nr.1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Legea 206/2004 privind buna conduit în cercetarea științifică cercetarea 

tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare 

- Carta Universității din București 

- Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice 

 

Art.3.  Regulamentul de față stabilește modalitatea de utilizare a infrastructurii de 

cercetare științifică din cadrul Facultății de Biologie a Universității din București. 

 

Art.4. Infrastrucura de cercetare a Facultății de Biologie include laboratoarele de 

cercetare, instalațiile, echipamentele, instrumentele de comunicare, programele de 



 
software, colecțiile și alte servicii conexe localizate în clădirile facultății din Splaiul 

Independenței, Aleea Portocalilor și stațiunile de cercetare din Brăila și Sinaia și care 

permit desfășurarea activităților de cercetare fundamentală și aplicativă de către 

întreaga comunitate științifică. 

 

Art.5. Nu sunt incluse în această infrastructură echipamentele individuale ale 

membrilor comunității științifice a facultății, dacă acestea există. 

 

Art.6. Infrastructura de cercetare a FB îndeplinește următoarele cerințe: 

- Este accesibilă cercetătorilor din țară și străinătate 

- Asigură realizarea activităților de cercetare 

- Contribuie la mobilitatea cercetătorilor și doctoranzilor/masteranzilor în spațiul 

international de cercetare 

- Contribuie la diseminarea și valorificarea rezultatelor activităților de cercetare 

 

 

Capitolul II Constituirea infrastructurii de cercetare 

Art.7. Scopul constituirii și dezvoltării infrastructurii de cercetare este de a asigura 

accesul transparent la resursele de cercetare, de a oferi servicii pentru mediul 

academic, de cercetare și economic. 

Art.8. Constituirea infrastructurii de cercetare a Facultății de Biologie  

Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, Facultatea de Biologie dispune de “Platforma 

de Cercetare in Biologie si Ecologie Sistemica - PCBE”, construită în 2014.  Platforma 

de cercetare oferă condițiile pentru crearea unui pol de excelență în Romania în 

domeniul ecologiei și biologiei sistemice prin abordarea complexă, transdisciplinară, a 

sistemelor biologice și ecologice, în acord cu tendințele europene și mondiale. Ea are 

o distribuție spațială, cu un sediu central în București și două sedii regionale, cele două 

stațiuni de cercetare din Sinaia și Brăila. Infrastructura de cercetare include și 

laboratoarele de cercetare din clădirile facultății din Splaiul Independenței și Aleea 

Portocalilor. 

Art.9. Dezvoltarea infrastructurii se va realiza permanent, având în vedere următoarele 

aspecte: 

- Prioritățile de cercetare identificate  

- Asigurarea accesului diferiților colaboratori din alte institute de învățământ și 

cercetare din țară și/sau străinătate 

- Evaluarea gradului de utilizare a infrastructurii 

- Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii de cercetare 



 
Art.10. Strategia de dezvoltare a infrastructurii are în vedere: 

- Completarea infrastructurii existente 

- Utilizarea laboratoarelor de cercetare pentru cercetarea fundamentală și 

aplicativă 

- Dezvoltarea de servicii pentru domenii sociale, economice  

- Optimizarea utilizării intregii infrastructure 

- Asigurarea celor mai bune condiții pentru formarea viitorilor specialiști în 

domeniiile Biologiei și Ecologiei (masteranzi, doctoranzi) 

- Posibilitatea de a atrage surse de finanțare suplimentare din mediul economic 

- Posibilitatea de a crea parteneriate cu mediul economic și de cercetare 

Art.11. Sursele de finanțare ce se vor accesa sunt fonduri neționale pentru investiții, 

fonduri europene, din mediul privat sau fonduri proprii, din granturile de cercetare, 

sponsorizări sau alte surse. Se va urmări creșterea eficienței utilizării infrastructurii și 

evitarea suprapunerilor în achiziția viitoarelor echipamente. 

 

Capitolul III Utilizarea infrastructurii de cercetare 

Art. 12. (1) Infrastructura de cercetare poate fi folosită de întreaga comunitate științifică 

din universitate, indiferent de modalitatea de obținere (din fonduri bugetare, structurale 

sau alte surse). 

(2) Echipamentele sunt disponibile cadrelor didactice și de cercetare, doctoranzilor și 

masteranzilor care au cunoștințele de a le utiliza. 

(3) Accesul la echipamente presupune susținerea cheltuielilor de utilizare și a 

consumabilelor de către beneficiar. 

(4) Cadrele didactice, de cercetare, studenții doctoranzi și masteranzi care solicită 

accesul la laboratoarele și echipamentele de cercetare depun o cerere către Decanul 

facultății, cu avizul directorului centrului de cercetare/coordonatorului activităților de 

laborator. În avizul favorabil trebuie să se menționeze că nu se desfășoară alte 

activități didactice sau de cercetare în laboratorul infrastructurii de cercetare. 

(5) Cererea se depune cu 7 zile înainte de perioada solicitată pentru utilizarea 

infrastructurii. 

(6) Utilizatorii din afara universității solicită accesul pe bază de contract sau comandă 

fermă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și achitarea costurilor utilizării. 

 

Art. 13. Gestionarea veniturilor și cheltuielilor generate de utilizarea infrastructurii este 

asigurată de Direcția Administrativă, prin compartimentele de specialitate. 

 



 
Dispoziții finale 

Art.14. Regulamentul privind accesarea infrastructurii de cerceatre a Facultății de 

Biologie a fost avizată în Ședința Consiliului profesoral al Facultății din data de ……….. 

și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de …………. Și a Senatului 

universitar din data de……… 

Art.15. Prezentul Regulament poate fi modificat/completat în funcție de evoluția 

legislației în vigoare cu incidență în domeniu. 
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