SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ ROMÂNĂ
DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
CENTRUL DE CERCETĂRI
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Denumirea centrului: Centrul de cercetări pentru dezvoltare
durabilă (Research Centre for Sustainable Development), denumire
reprezentată în continuare prin Centrul de cercetari (CCDD).
Art. 2. Centrul de cercetari pentru dezvoltare durabilă este o entitate de
cercetare ştiinţifică, consultanţă şi expertiză care funcţionează in cadrul
Societăţii Ştiinţifice Române de Cercetări Interdisciplinare în conformitate
cu Regulamentul său de organizare şi funcţionare şi cuprinde în structura sa
cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi, cu
preocupări ştiinţifice în domeniul dezvoltării durabile.
Art. 3. Centrul de cercetari gestionează şi coordonează activităţile a trei
echipe de cercetare:
-Echipa de cercetare in domeniul politicilor naţionale şi europene privind
dezvoltarea durabilă ( sociale, economice, ecologice etc.)
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-Echipa de cercetare in domeniul administraţiei europene şi naţionale privind
dezvoltarea durabilă
- Echipa de cercetare in domeniul elaborarii de strategii şi proiecte de
atragere a fondurilor naţionale şi europene.
Art. 4. Centrul de cercetari este reprezentat pe plan administrativ de către
Director, iar reprezentarea juridică este asigurată de către Societatea
Ştiinţifică Română de Cercetări Interdisciplinare
Art. 5. Sediul Centrului de cercetari este la Societatea Ştiinţifică Română de
Cercetări Interdisciplinare din Bucureşti, Str. Anghel Moldoveanu, nr. 31A,
Sectorului 4, România, Tel: 021
,Fax: ..................E-mail:
.sscri.ro.
Art. 6. Durata de activitate a Centrului de cercetari este nelimitată.

CAPITOLUL II.
SCOPUL ŞI UTILITATEA CENTRULUI DE CERCETĂRI PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ
Art. 7. Centrul de cercetari are ca scop:
a) Elaborarea şi promovarea strategiilor privind dezvoltarea sustenabilă a
comunităţilor din România prin asigurarea unui raport optim între mediul
economic, mediul social şi mediul înconjurător;
b) Formarea de specialişti (cadre didactice tinere, studenţi, masteranzi şi
doctoranzi) în vederea dezvoltării apetenţei şi aptitudinilor pentru cercetarea
ştiinţifică şi aplicativă in domeniul dezvoltării durabile;
c) Contribuţia la cercetarea ştiinţifică şi expertiza în domeniul calității vieții
în complexitatea sa (social, economic, ecologic);
d) Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin
conferinţe, simpozioane şi publicarea unor studii si cercetari aplicate în
domeniu în reviste şi buletine de specialitate a rezultatelor cercetării
ştiinţifice;
e) Sprijinirea autorităţilor publice, a organizaţiilor economice şi
nonguvernamentale, prin consultanţă si expertiză, în vederea găsirii de noi
soluţii pentru atragerea de fonduri europene;
f) Sprijinirea ştiinţifică, tehnică şi sub aspectul aquis-ului UE, a sectoarelor
productive din România, în vederea creşterii competitivităţii produselor a
serviciilor pe care le furnizează;
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g) Diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de
interes menţionate prin formare continuă şi postuniversitară, în conformitate
cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Art. 8. Utilitatea constituirii Centrului de cercetari rezultă din:
a) Importanţa naţională şi europeană a domeniului abordat care are
implicaţii în toate sectoarele de activitate umană (economie, sănătate, mediu
înconjurător, învăţământ, cultură etc.), atât prin implicarea ştiinţifică şi
expertiză, cât şi prin reglementări legale;
b) Valorificarea organizată a rezultatelor recunoscute ale cercetărilor
efectuate de către membri Centrului de cercetari.

CAPITOLUL III.
OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 9. Obiectul de activitatea a Centrului de cercetari constă în:
a) Conceperea şi derularea de proiecte de cercetare inter şi pluridisciplinare
în domeniile stabilite de Statut;
b) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi
sau identificate prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare;
c) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de
cercetare;
d) Consultanţă pentru elaborarea de proiecte şi teme de cercetare, precum şi
asigurarea managementui acestora;
e) Înfiinţarea şi dotarea unui centru de documentare şi informare cuprinzând
o bibliotecă specializată şi dotare informatică cuprinzând soluţii moderne de
achiziţii de date pentru elaborarea de strategii si scenarii privind
implementarea politicilor comunitare în domeniul dezvoltării durabile;
f) Încheierea de acorduri cu parteneri români sau străini pentru derularea de
activităţi ştiinţifice, tehnice şi de dezvoltare etc.;
g) Participarea la programele de cercetare ştiinţifică naţionale, europene şi
internaţionale, prin participarea la granturi şi proiecte lansate de Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCS),
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), UE şi alte
organisme naţionale şi internaţionale.
Art. 10. În cadrul Centrului de cercetari se mai pot desfăşura următoarele
activităţi:
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a) Conceperea şi dezvoltarea de produse de consultanţă, expertizare,
modelare, simulare in domeniul politicilor comunitare;
b) Activităţi de încercare, testare şi validare de produse, precum şi alte
servicii;
c) Activităţi de consultanţă şi expertiză tehnică;
d) Activităţi de elaborare de metode si strategii, proiecte-standard de
atragere a fondurilor europene

CAPITOLUL IV.
PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
Art. 11. Consiliul de Conducere al Centrului de cercetari este format, la data
fondării, din:
a) Conf. univ. dr. Gavriil Preda– Director al Centrului de cercetari
b) dr. Ionica Serban– Director adjunct, Responsabil al Echipe de elaborare
de proiecte;
c) conf univ dr Dorel Duşmănescu - Responsabil al Echipei de cercetari in
domeniul politicilor naţionale şi europene de dezvoltare durabilă
d) lect. dr. Mihai Serban– Secretar ştiinţific,;
e) ...........................- Responsabil financiar-contabil;
g)...............................– Secretar executiv.
Art. 12.
a) Directorul este ales prin vot, de către membrii centrului, o dată la 4 ani şi
reprezintă Centrul de cercetari în relaţiile interne şi externe;
b) Colectivele de cercetare au structură flexibilă, adecvată la necesităţile
activităţilor care se derulează pe baza unor contracte de cercetare sau a unor
oportunităţi. Responsabilii Echipelor de cercetare sunt numiţi de către
Directorul Centrului de cercetari.
Art. 13. Consiliul de conducere al Centrului de cercetari are următoarele
atribuţii:
a) Coordonează şi corelează activitatea echipelor de cercetători din cadrul
centrului în vederea atingerii obiectivelor fixate în prezentul statut şi în
programele de activitate;
b) Identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru
asigurarea funcţionării Centrului de cercetari;
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c) Reprezintă Centrului de cercetari în relaţia cu Societatea Ştiinţifică
Română de Cercetări Interdisciplinare - ca reprezentant juridic şi ca instituţie
sediu;
d) Reprezintă Centrul de cercetari în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii
externi;
e) Asigură dezvoltarea bazei logistice de cercetare şi a centrului de
documentare;
f) Administrează bugetul Centrului de cercetari.
Art. 14. Consiliul de conducere ia decizii prin consultarea în adunare
generală a membrilor Centrului de cercetari şi girate de votul a cel puţin 2/3
din membrii Consiliului. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi
membrii Centrului de Cercetari.

CAPITOLUL V.
PATRIMONIUL
CENTRULUI
INTERDISCIPLINARE

DE

CERCETARI

Art. 15. Patrimoniul Centrului de cercetari se constituie din:
a) Echipamente multimedia, software, cărţi şi alte produse de cercetare
obţinute din contracte de cercetare ştiinţifică, din alte fonduri obţinute în
urma activităţii prevăzute prin acest statut, precum şi din granturi şi proiecte
câştigate de la instituţii din ţară şi străinătate;
b) Donaţii şi sponsorizări în patrimoniul Centrului de cercetari;
c) Alte obiecte de patrimoniu rezultate din acţiunea liber consimţită a
membrilor Centrului de cercetari sau oferite de Societatea Ştiinţifică
Română de Cercetări Interdisciplinare

CAPITOLUL VI.
SURSELE DE FINANŢARE A CENTRULUI DE CERCETARI
INTERDISCIPLINARE
Art. 16. Finanţarea Centrului de cercetari este asigurată din:
a) Fonduri obţinute în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;
b) Granturi oferite de instituţii din ţară şi străinătate;
c) Taxe de acces la facilităţile oferite de Centrului de cercetari
d) Fonduri rezultate din activităţile prevăzute în prezentul Statut;
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e) Donaţii şi sponsorizări.

CAPITOLUL VII.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 17.
a) Personalul Centrului de cercetari este constituit din membri echipelor de
cercetare;
b) Consiliul de conducere al Centrului de cercetari poate angaja temporar
personal de cercetare din exterior pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în
condiţiile legii şi ale Hotărîrilor Directoratului Societăţii Ştiinţifice Române
de Cercetări Interdisciplinare. Remunerarea se va face din resursele proprii;
c) Colectivele din cadrul Centrului de cercetari sunt formate din cadre
didactice care desfăşoară activitate ştiinţifică, studenţi, doctoranzi, şi alte
persoane care consimt să facă parte din Centrului de cercetari
interdisciplinare ;
d) Toate informaţiile ce se referă la lucrările desfăşurate pentru terţi în
cadrul Centrului de cercetari sunt confidenţiale, publicarea sau valorificarea
directă a rezultatelor fiind posibilă numai cu acordul acestora;
e) Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de conducere al Centrului de
cercetari poate să încheie contracte de prestări servicii cu terţi;
f) Evidenţa financiară şi contabilă a Centrului de cercetari se ţine de către
compartimentele specializate ale Societăţii Ştiinţifice Române de Cercetări
Interdisciplinare şi de către personalul propriu;
g) Centrului de cercetari poate stabili relaţii de colaborare cu alte centre de
cercetare sau instituţii în probleme de interes comun.
Art. 18. Prezentul Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de
Consiliul de Conducere al Societăţii Ştiinţifice Române de Cercetări
Interdisciplinare devine cadru de funcţionare al Centrului de cercetări.
Art. 19. Centrul de cercetări îşi începe activitatea în urma aprobării
funcţionării de către Consiliul de Conducere al Societăţii Ştiinţifice Române
de Cercetări Interdisciplinare .
Art. 20. Modificări ale prezentului Regulament sunt posibile numai cu
avizul Adunării generale a membrilor Centrului de cercetari şi aprobate de
Consiliul de Conducere al Societăţii Ştiinţifice Române de Cercetări
Interdisciplinare.
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Art. 21. Orice persoană care doreşte să activeze în cadrul Centrului de
cercetari trebuie:
a) Să recunoască Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de
cercetari pentru dezvoltare durabilă;
b) Să se angajeze cu bună credinţă că va contribui la dezvoltarea Centrului
de cercetari;
c) Să obţină aprobarea cererii de admitere de către membri Consiliului de
Conducere.

Aprobat de Consiliul de Conducere al Centrului de cercetari pentru
dezvoltare durabilă.în şedinţa din .................
Validat de Consiliul de Conducere al Societăţii Ştiinţifice Române de
Cercetări Interdisciplinare în şedinţa din luna .................

PREŞEDINTE CONSILIUL DIRECTOR,
Societatea Ştiinţifică Română
de Cercetări Interdisciplinare

DIRECTOR,
Centrul de Cercetări
pentru Dezvoltare Durabilă
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