REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE CERCETARE DIN
UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Centrul de Cercetare Ştiinţifică se constituie ca departament distinct al
Universităţii Româno-Germane din Sibiu.
(2) Este coordonat de Senatul U.R.G.S. şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor
legale în conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 37 din 25.06.2008 privind înfiinţarea
Centrului de cercetare al URGS şi cu Planul strategic de dezvoltare al Universităţii.
Capitolul II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 2. (1) Centrul de Cercetare este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare în domeniile ştiinţe juridice şi administrative şi ştiinţe economice în
vederea participării la elaborarea strategiilor de dezvoltare şi la realizarea programelor şi
obiectivelor ştiinţifice cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare.
(2) Obiectul de activitate al Centrului de Cercetări constă în:
A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
a) În cadrul Planului naţional pentru Cercetare-dezvoltare Centrul realizează cercetări
fundamentale şi aplicative în domeniile: juridic, administrativ, economic, inginerie, filologie etc.
În acest scop, Centrul realizează:
a.1. Cercetări fundamentale pentru dezvoltarea managementului şi marketingului
societăţilor comerciale, turismului, comerţului, activităţilor financiar-bancare, pentru adaptarea
legislaţiei româneşti la necesităţile europene etc.;
a.2. Cercetări aplicative pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei activităţilor de
management, marketing, turism, comerţ şi financiar-bancare şi integrarea acestora în noile
realităţi europene şi mondiale, prin valorificarea superioară a resurselor româneşti şi protejarea
mediului, recâştigarea pieţelor externe tradiţionale şi cucerirea de noi pieţe, optimizarea
activităţilor şi îmbunătăţirea imaginii României peste hotare;
a.3. Studii şi cercetări privind conjunctura pieţei interne şi internaţionale, studii
motivaţionale, prognoze şi strategii, politici de management şi marketing, informatizarea,
băncile de date, sinteze şi materiale documentare tehnico-ştiinţifice;
a4. Studii şi cercetări juridice, de filologie şi de altă natură.
b) În afara Planului naţional pentru Cercetare-dezvoltare, Centrul efectuează
cercetări privind: impactul socio-economic şi în mediul înconjurător al activităţilor de turism
şi comerţ, nevoia de reglementare juridică şi adaptare continuă la noile realităţii româneşti,
direcţii de creştere a eficienţei activităţii agentilor economici etc.
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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 domeniile de
competenţă;
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) Buletinul ştiinţific;
b) Studii, rapoarte de cercetare, culegeri şi anale;
c) Manuale, cursuri, caiete de seminar 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 agenţi
economici, editarea unor lucrări cu destinaţie mai largă etc.
Capitolul III. PATRIMONIUL
Art. 3. (1) Centrul de cercetare administrează bunuri evidenţiate prin fişa de inventar.
(2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale sunt bunuri
dobândite şi trec în administrarea Universităţii sau a Centrului de Cercetare, în funcţie de
hotarârea senatului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, Centrul poate folosi bunurile aflate în patrimoniul
Universităţii, dispunând de acestea în scopul realizării obiectului său de activitate.
(4) Patrimoniul Centrului poate fi modificat conform prevederilor legale şi hotărârilor
senatului universităţii.
Capitolul IV. ORGANIZARE
Art. 4. (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) Directorul Centrului 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. 5. Conducătorii acestor colective răspund în faţa senatului şi a directorului Centrului
pentru îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de către aceştia.
Art. 6. Activitatea curentă a Centrului este condusă de directorul numit de către Senatul
Universităţii la propunerea rectorului, dintre cadrele didactice şi/sau cercetătorii ştiinţifici cu
experienţă şi cu pregătire managerială.
Art. 7. Directorul Centrului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a. reprezintă personal sau prin delegat, interesele Centrului în relaţiile cu celelalte
organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din
străinătate;
b. stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile între colective şi relaţiile acestora cu
terţii;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

propune numirea şi revocarea şefilor colectivelor de cercetare;
propune angajarea şi concedierea personalului;
propune salariile personalului Centrului, premiile şi alte drepturi băneşti;
răspunde de administrarea patrimoniului;
răspunde şi ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii Centrului de cercetare;
poate delega o parte dintre atribuţiile sale, unora dintre şefii colectivelor de
cercetare;
alte atribuţii şi responsabilităţi.

Capitolul V. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 8. (1) Centrul de cercetări întocmeşte anual un Plan propriu de venituri şi cheltuieli în
colaborare cu Directorul general administrativ al Universităţii.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului este aprobat de Senatul Universităţii,
Art. 9. Salariile personalului se stabilesc în limita fondului destinat plăţii salariilor, în
conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 10. Cheltuielile curente sunt acoperite din bugetul asigurat de Universitate şi din
contravaloarea contractelor de cercetare încheiate cu terţii.
Art. 11. Investiţiile necesare dotării Centrului de cercetări sunt aprobate de către Senatul
Universităţii.
Art. 12. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Centrului se efectuează printr-un subcont
administrat de către Biroul financiar-contabil al Universităţii.
Art. 13. Toate operaţiunile financiar-contabile ale Centrului vor fi realizate prin Biroul
financiar-contabil al Universităţii.
Capitolul VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR
Art. 14. Litigiile Centrului de Cercetare al Universităţii Româno-Germane din Sibiu cu
persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau supuse rezolvării de către
instanţele judecătoreşti.
Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 15. (1) Prezentul Regulament se completează cu reglementări legale care se referă la
activitatea universităţii şi centrelor de cercetare universitare.
(2) Modificările şi completările prezentului Regulament se pot face cu aprobarea
Senatului Universităţii.
Art. 16. Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitatea Româno-Germană
din Sibiu intră în vigoare la data adoptării de către Senat.

Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 37 din 25 iunie 2008
şi modificat prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 72 din 21 decembrie 2011
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