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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A CENTRULUI
CENTRU DE STUDII ŞI MOBILITĂTI EUROPENE
(Modul de organizare şi Statutul de funcŃionare a centrului)

Capitolul 1. Prevederi generale
Art.1. Centrul de cercetări poartă denumirea de: Centru de Studii şi MobilităŃi Europene. Aceste
centru se constituie ca organism de cercetare în cadrul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Marketing şi
Afaceri Economice InternaŃionale, Catedrele de Economie Politica şi Marketing şi RelaŃii Economice
InternaŃionale, din Bucureşti. Centrul are sediul în Splaiul IndependenŃei 313, Sector 6, Bucureşti.
Art. 2. Centrul Centru de Studii şi Mobilităti Europene are ca principal obiectiv de activitate
cercetarea ştiinŃifică fundamentală şi aplicativă în domeniul economie şi marketing, propunându-şi să dezvolte
proiecte pentru a fi depuse în competiŃii naŃionale şi internaŃionale precum şi încheierea de contracte de
cercetare care să asigure autofinanŃarea funcŃionării centrului de cercetare.
Art. 3.La baza organizării şi funcŃionării centrului de cercetare Centru de Studii şi Mobilităti
Europene stau următoarele acte normative:
-

-

Legea învăŃământului
Statutul cadrului didactic
Carta USH
Strategia de cercetare ştiinŃifică a USH Bucureşti
Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finanŃarea cercetării ştiinŃifice în USH
OrdonanŃa Guvernului nr. 25 – 1995 privind reglementarea organizării si finanŃării activităŃii de
cercetare – dezvoltare
Hotărârea Consiliului FacultăŃii de Marketing şi Afaceri Economice InternaŃionale privind condiŃiile
minime necesare dobândirii şi menŃinerii calităŃii de membru al Centrului de Studii şi MobilităŃii
Europene
Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Centrului de Studii şi MobilităŃi Europene- aprobat de
Consiliul FacultăŃii de Marketing şi Afaceri Economice InternaŃionale

Capitolul 2. ConŃinutul activităŃii
Art. 4. În vederea atingerii obiectivului menŃionat în articolul 2, Centrul poate desfăşura următoarele
activităŃi: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi
perfecŃionare, consultanŃă, informare – documentare în domeniul economie si marketing şi în domenii conexe,
conform competenŃei ştiinŃifice şi a tendinŃei de dezvoltare a ştiinŃei. Activitatea de cercetare poate fi finanŃată
sau co-finaŃată de o parte terŃă.
Art. 5. Activitatea de cercetare ştiinŃifică finanŃată se desfăşoară, pe baza de contract, prin intermediul
programelor, subprogramelor, temelor de cercetare – dezvoltare şi activităŃilor cuprinse după caz, în :
a. Programe naŃionale de cercetare ştiinŃifică precum şi managementul acestora
b. Programe de cercetare ştiinŃifică finanŃate de Ministerul EducaŃiei NaŃionale, prin Consiliul NaŃional al
Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior, Autoritatea NaŃională de Cercetare ŞtiinŃifică, Centrul
NaŃional de Management Programe.

c. Programe europene de cercetare ştiinŃifică tip FP7, COST, Leonardo, Erasmus etc.
d. Teme de cercetare ştiinŃifică şi consultanŃă, contracte cu societăŃi comerciale, organizaŃii
guvernamentale si nonguvernamentale din Ńară şi străinătate
e. Programe instituŃionale coordonate de Biroul Senatului USH şi finanŃate din fonduri proprii,
f. Programe instituŃionale coordonate de Departamentul de Cercetare ŞtiinŃifică
g. Programe la nivel teritorial (regional, local).

Art. 6. Rezultatele recunoscute ale activităŃii de cercetare ştiinŃifică se concretizează în:
a. Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile USH, inclusiv la arhiva centrului şi la arhiva
Departamentului de Cercetare ŞtiinŃifica a USH, dar şi postate pe site-ul cercetării USH, al facultăŃii şi
pagina web a centrului.
b. Sisteme, modele potenŃial transferabile către beneficiari, însoŃite de documentaŃii corespunzătoare
depuse la bibliotecile USH şi la arhiva Centrului de Cercetare;
c. CărŃi, tratate şi monografii cu conŃinut ştiinŃific inedit, publicate şi depuse la bibliotecile USH , inclusiv
la arhiva Centrului si a Departamentului de cercetări Economice
d. Comunicări ştiinŃifice pe plan naŃional şi internaŃional
e. Studii rezultate din activitatea de cercetare sau consultanŃă prevăzute în contractele încheiate cu
beneficiarii, la capitolul ObligaŃii.
f.

Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinŃifice, în Analele facultăŃilor sau în reviste de
specialitate din Ńară şi străinătate

Art. 7. Centrul de cercetare Centru de Studii şi MobilităŃi Europene organizează seminarii ştiinŃifice,
sesiuni, conferinŃe, şcoli de vară şi alte manifestări pentru comunicarea rezultatelor şi experienŃei acumulate în
activitatea de cercetare. Prin activitatea sa centrul de cercetare promovează cooperarea inter-universitară şi
internaŃională, în special programele de integrare europeană. În acest sens, centrul sprijină prin co-finanŃare,
participarea la conferinŃe şi seminarii internaŃionale.
Art. 8. Masteranzii şi doctoranzii desfăşoară activitatea de cercetare prin intermediul centrului.
Art. 9. Centrul de Studii şi MobilităŃi Europene susŃine, în limita sumelor disponibile, apariŃia unor
reviste şi publicaŃii, tipărite sau în format electronic, în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinŃifice.
Art. 10. Centrul de Studii şi MobilităŃi Europene, colaborează cu alte centre similare din Ńară şi din
străinătate în limitele acordurilor de parteneriat încheiate. Rezultatele cercetării vor fi diseminate şi către
celelalte universităŃi de profil din Ńară şi străinătate.

Capitolul 3. Personalul centrului
Art. 11. Personalul centrului este format din:
-

Cadre didactice din USH
Cercetători cu studii superioare din USH
Personal auxiliar din USH, integrat în activitatea didactică şi de cercetare
Cadre didactice asociate din USH
Doctoranzi, masteranzi şi studenŃi

În activitatea de cercetare a centrului vor fi atrase, pe bază de acord de colaborare, cadre didactice de la
alte universităŃi de profil din Ńară şi străinătate, promovând disciplina de lucru prin INTERNET, urmând ca în
acest fel să se constituie o reŃea naŃională şi internaŃională de cercetare în domeniul economie şi marketing.
Personalul Centrului este structurat în colective, conduse de un responsabil de proiect (contract).
Responsabilitatea privind conŃinutul lucrărilor de cercetare elaborate revine colectivului de cercetare şi/sau

fiecărui cercetător în parte, după caz, conform prevederilor Legii nr.206/2004 privind conduita în cercetarea
ştiinŃifică şi Legii nr.8 din 1996 privind dreptului de autor. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor aparŃine
autorilor, dacă nu este prevăzut altfel în contractele de cercetare în baza cărora sunt realizate contractele.

Capitolul 4. Organe de conducere şi atribuŃii
Art. 12.(1) Activitatea Centrul de Studii şi MobilităŃi Europene este condusă de un Consiliu ŞtiinŃific,
subordonat Consiliului de facultate şi Institutului din care face parte.
(2) Consiliul ştiinŃific este format din 3 – 5 membri aprobaŃi de Consiliul de Facultate, în componenŃa
acestuia intrând şi Directorul Centrului.
(3) Consiliul ştiinŃific este condus de directorul centrului de cercetare.
(4) Consiliul ştiinŃific are în principal următoarele atribuŃii:
a. Analizează şi avizează programele de cercetare ştiinŃifică anuale şi de perspectivă
b. Dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinŃifică prioritare
c. Analizează şi avizează raportul de activitate al centrului de cercetare
d. Analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităŃii de
cercetare ştiinŃifică şi modul de executare a bugetului.
e. Întocmeşte anual (în decembrie) un raport privind activitatea de cercetare ştiinŃifică şi
propune direcŃii de dezvoltare a cercetării ştiinŃifice. Raportul va fi prezentat
Departamentului de Cercetare ŞtiinŃifică din USH.
Capitolul 5. Recompense şi stimulente
Art. 13. Activitatea de cercetare ştiinŃifică se evidenŃiază în curriculum vitae al autorului şi constituie
criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare şi completează
norma didactica (25%).
Art. 14. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanŃate este remunerat în
conformitate cu normele legale si cu Regulamentul de cercetare al USH, din sursele prevăzute şi aprobate în
devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă.
Art. 15. Recunoaşterea activităŃii de cercetare ştiinŃifică se face şi prin diplome acordate în USH.
Centrul de cercetări promovează un sistem propriu de diplome şi stimulente.
Capitolul 6. Normative administrative
Art. 16. (1) FinanŃarea cercetării ştiinŃifice din Centru de cercetare beneficiază de mecanismul mixt,
creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanŃarea pe bază de normă didactică şi finanŃarea
distinctă pe bază de contracte cu diferiŃi terŃi (beneficiari).
(2) FinanŃarea pe bază de normă didactică se realizează în condiŃiile în care cercetarea ştiinŃifică
reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice.
Art. 17. Cheltuielile centrului de cercetări se finanŃează din veniturile realizate pe bază de
contracte/granturi, alte activităŃi ale centrului şi din contribuŃii ale USH.
Art. 18. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de
către directorul programului un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător în faŃa
beneficiarilor, a finanŃatorilor, şi a Consiliului ŞtiinŃific al Centrului de Cercetare.
Art. 19. (1) Fiecare grant, proiect, contract, sau manifestare ştiinŃifică constituie obiect distinct de
evidenŃiat în contabilitatea USH.
(2) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea
unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate ale USH.
(3) Toate fondurile băneşti primite pentru finanŃarea granturilor şi contractelor de cercetare ştiinŃifică
sunt păstrate în cont distinct la bancă, fiind utilizate în regim de autofinanŃare.
Art. 20. În situaŃiile când organismele finanŃatoare solicită, pot fi folosite următoarele echivalări de
posturi didactice şi de cercetare:

-

profesor universitar: echivalent cercetător ştiinŃific principal I
conferenŃiar universitar: echivalent cu cercetător ştiinŃific principal II
lector universitar: echivalent cu cercetător ştiinŃific principal III
asistent universitar: echivalent cu cercetător ştiinŃific
preparator universitar: echivalent cu cercetător ştiinŃific debutant

Art. 21. Cercetătorii Centrului îşi asumă obligaŃia de a respecta normele deontologice şi prevederile
legislaŃiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi să respecte proprietatea de licenŃiere.
Art. 22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării
ştiinŃifice atrage, după caz, raspundere penală, civilă, materială sau administrativă a directorului Centrului de
Cercetare, şi/sau după caz a directorului de proiect, temă sau fază sau a directorului Institutului.

