REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CENTRULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Centrul de Cercetare Ştiinţifică se constituie ca departament distinct al
Universităţii ”Andrei Șaguna” din Constanța coordonat de Senatul Universităţii şi îşi desfăşoară
activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu planul strategic de
dezvoltare al Universităţii şi cu Hotărârea Senatului Universităţii din 73/12 noiembrie 2007
Art. 2 (1) Structura organizatorică a Centrului este prezentată în anexa 1 la hotărâre.
Centrul de cercetări cuprinde în structură secţiuni necesare realizării obiectului său de activitate şi
ale căror relaţii interne şi în cadrul universităţii sunt reglementate prin prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare.
CAPITOLUL II. Scopul şi obiectul de activitate
Art. 3 (1) Centrul de Cercetare este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică
şi dezvoltare în domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi administrative, ştiinţele comunicării,
ştiinţe politice şi integrare europeană, în vederea participării la elaborarea strategiilor de dezvoltare
şi la realizarea programelor şi obiectivelor ştiinţifice cuprinse în Planul naţional pentru cercetaredezvoltare.
(2) Obiectul de activitate al Centrului de Cercetări constă în:
A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
 dezvoltarea bazei conceptuale si practice de cunostinte prin: studii si cercetari fundamentale,
cercetari aplicative , informare si documentare, formare continua – training, consultanta si
expertizare, prestari servicii conform competentei stiintifice a membrilor sai si tendintelor de
dezvoltare a domeniului de cercetare.
 promovarea cooperarii internationale si participarea la programele de integrare europeana în
domeniile specifice facultăţilor şi specializărilor
 sprijinirea activitatilor specifice de promovare a cercetarilor fundamentale si aplicative, la
standardele internationale, prin conferinte interne si internationale, seminarii si ateliere
stiintifice, publicatii didactice si stiintifice, afilieri la asociatii profesionale, etc.
B. Activităţi conexe:
a) asistenţă tehnică de specialitate în restructurare;
b) asistenţă tehnică în implementarea rezultatelor cercetării;
c) practica studenţilor şi asigurarea documentării acestora în cele 4 domenii;
d) studii de fezabilitate, evaluări de active, modernizări etc.;
e) integrarea în activităţile de învăţământ postuniversitar etc.
C. Activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate, în cooperare cu
unităţi similare din ţară şi străinătate.
D. Activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii ca:
a) Revistele Universității Andrei Saguna
b) Studii, rapoarte de cercetare, culegeri şi anale;
c) Manuale etc.
E. Activitate de transfer ştiinţific a rezultatelor cercetării către alte unităţi
interesate
sau agenţi economici.

F. Valorificarea rezultatelor cercetării prin reţeaua unităţilor din învăţământ, de
economici, editarea unor lucrări cu destinaţie mai largă etc.

agenţi

CAPITOLUL III. Patrimoniul
Art. 4 (1) Centrul de cercetări are, un patrimoniu în folosinţă, aflat în proprietatea Universităţii
Andrei Șaguna din Constanța
Art. 5 (1) Rezultatele cercetărilor sunt bunuri dobândite şi trec în administrarea Universităţii sau a
Centrului de Cercetare, în funcţie de hotarârea senatului.
CAPITOLUL IV. Structura organizatorică şi funcţională
Art. 6 (1) Centrul de cercetare are în structură colective şi structuri necesare realizării obiectului
său de activitate.
(2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza colective specializate sau colective
interdisciplinare.
(3) Coordonarea Centrului este asigurată de prorectorul cu cercetarea stiintifică. Acesta
stabileşte relaţiile dintre colectivele aflate în structura sa şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate
acorda conducătorilor acestor colective împuterniciri de reprezentare în numele centrului, cu avizul
rectorului universităţii.
Art. 7. Conducătorii acestor colective răspund în faţa senatului şi a directorului Centrului pentru
îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de către aceştia.
CAPITOLUL V. Organele de conducere
Art. 8 (1) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice sunt asigurate de către Consiliul
ştiinţific.
(2) Conducerea executivă a centrului este asigurată de către directorul acestuia.
Art. 9 (1) Consiliul ştiinţific este format din 5-7 membri reprezentând colectivele
specializate şi interdisciplinare, precum şi cercetători cu realizări deosebite, numiţi de către
Senatul Universităţii, la propunerea prorectorului cu activitatea de cercetare.
Art. 10. Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele:
a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare în
domeniile proprii;
b) examinează şi avizează proiectele de Cerecetare-ştiinţifică, precum şi realizarea acestora;
c) avizează hotărârile care implică politica de cercetare a Centrului;
d) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare
în grade profesionale;
e) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a
personalului de cercetare;
f) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirmă
rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetător ştiinţific şi cercetător principal
gradul III, avizează şi face propuneri către MECTS, pentru atestarea cercetătorilor
principali gr. II şi I;
g) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
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h) avizează acţiunile de cooperare ştiinţifică, interne şi internaţionale;
i) propune şi avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate
etc.
Art. 11 (1) Centrul de cercetări întocmeşte anual un Plan propriu de venituri şi cheltuieli
(2) Buget de venituri şi cheltuieli este corelat cu contractele de cercetare încheiate cu terţii
şi cu bugetul asigurat de Universitate şi aprobat de Senat.
Art. 12. Cheltuielile curente sunt acoperite din bugetul asigurat de Universitate şi din
contravaloarea contractelor de cercetare încheiate cu terţii.
Art. 13. Investiţiile necesare dotării Centrului de Cercetări sunt aprobate de către Senatul
Universităţii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Centrului.
Art. 14. Toate operaţiunile financiar-contabile ale Centrului vor fi realizate prin serviciul
contabilitate-financiar al Universităţii.
CAPITOLUL VII. Reglementarea litigiilor
Art. 15. Litigiile Centrului de Cercetare cu persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate pe cale
amiabilă sau supuse rezolvării de către instanţele judecătoreşti.
CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale
Art. 15 (1) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu celelalte
reglementări legale care se referă la activitatea universităţii și a fost aprobat în Ședința de senat din
data de 16.09.2011
(2) Modificările şi completările prezentului Regulament se pot face cu aprobarea Senatului
Universităţii.
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ANEXA 1
Structura organizatorică
Consiliu științific
Acad. Bălăceanu Stolnici
Acad. Ion Dogaru
Prof. Ioan Alexandru
Prof. Ioan Bratu Iamandescu
Prof. Ioan Doltu

Director centru
Prof.univ.dr. Adrian Papari

Unități componente
 Centrul de Studii și Anchete Socio Umane
 Centrul de contabilitate
 Clinica juridică
 Revista de Devianță și delincvență,
 Revista de Comunicare și marketing
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