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STATUTUL 
CENTRULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

ÎN DOMENIUL DREPTULUI PUBLIC ŞI DREPTULUI PRIVAT 
 
 
Art.1 FONDATORUL 
(1) Fondatorul Centrului de cercetare juridică în domeniul administraţiei publice este 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
(2) Centrul este înfiinţat în ca o structură fără personalitate juridică în cadrul Catedrei de 

Drept a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale prin hotărârea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din 
data de 23 mai 2007. 

 
Art.2 DENUMIRE ŞI SEDIU 
(1) Denumirea structurii care este înfiinţată prin prezentul statut este aceea de Centru de 

cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat, denumit in continuare Centrul. 
(2) Sediul Centrului se găseşte în clădirea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de 

drept, la adresa în municipiul Alba Iulia, str. N. Iorga, nr.11-13. 
 
Art.3 FORMA JURIDICĂ 
Centrul este o structură organizatorică autonomă, fără personalitate juridică în cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 
 
Art.4 PATRIMONIUL 
(1) Centrul dispune de un patrimoniu propriu. 
(2) Bunurile mobile şi imobile care sunt transmise în folosinţă Centrului aparţin Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Sociale, respectiv Universităţii ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi vor fi gestionate de 
organele de conducere ale Centrului, în mod autonom, pe toată durata funcţionării acestuia sub autoritatea 
Consiliului Facultăţii. 

 
Art.5 STRATEGIA ŞI SECTOARELE DE CERCETARE 
(1) Strategia Centrului este ca, prin antrenarea cadrelor didactice universitare şi a 

specialiştilor din justiţie, barourile de avocaţi, notariatele publice şi administraţia publică centrală şi locală, să 
se asigure un cadru organizat pentru cercetare ştiinţifică şi dezbateri, care să permită ridicarea indicatorilor de 
performanţă funcţională şi profesională la nivelul standardului internaţional, în special al aceluia care există 
în prezent în instituţiile de învăţământ superior şi în administraţiile publice din statele membre ale Uniunii 
Europene. 

(2) Sectoarele de cercetare ale centrului sunt următoarele: 
a). Drept constituţional şi instituţii politice; 
b). Drept penal şi procesual penal; 
c). Criminalistică şi criminologie; 
d). Drept comercial; 
e). Drept financiar; 
f). Drept bancar; 
g). Drept vamal; 
h). Drept civil şi procesual civil; 
i). Dreptul mediului; 
j). Drept comunitar; 
k. Dreptul familiei; 
l). Dreptul transporturilor. 
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Art.6 OBIECTIVELE DE CERCETARE 
(1) Centrul îşi propune următoarele obiective de cercetare: 
- cercetarea pluridisciplinară fundamentală şi aplicativă în domeniul dreptului public şi privat 

în contextul procesului de la Bologna; 
- studierea legislaţiei care reglementează modul de organizare şi de funcţionare a puterii 

legislative şi executive din România, în vederea sesizării disfuncţionalităţilor şi carenţelor care există în 
prezent la nivelul acestora, urmată de efectuarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în viitor prin 
modernizarea şi reactualizarea cadrului legislativ, concretizat în sugestii pentru corectarea aspectelor 
funcţionale şi în propuneri de modificare a legislaţiei existente la toate nivelele pentru viitor; 

- stimularea creativităţii şi iniţiativei în rândul cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor şi 
specialiştilor din domeniul administraţiei publice; 

- organizarea de cursuri de formare profesională cu durata de minimum 2 ani, pentru 
personalul cu pregătire medie din administraţia publică; 

- crearea de module de informare a cetăţeanului în domeniul drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, precum şi a drepturilor pe care le are în raporturile cu administraţia publică; 

- popularizarea condiţiilor de recrutare şi de încadrare a funcţionarilor publici; 
- organizarea de seminarii şi conferinţe pentru cunoaşterea legislaţiei comunitare şi a 

mecanismelor de funcţionare ale sistemului instituţional comunitar; 
- iniţierea de dezbateri publice, seminarii şi mese rotunde pe teme care vizează modul de 

funcţionare a administraţiei publice; 
- stimularea studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice în studiul dreptului constituţional, 

penal şi procesual penal, comercial, bancar, valutar, civil şi procesual civil, mediului, şi comunitar, prin 
participarea la simpozioane şi sesiuni interne şi internaţionale de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, precum 
şi prin stimularea şi încurajarea colaborări cu reviste de specialitate. 

(2) Activităţile Centrului vor fi subsumate următoarelor cerinţe: cunoaşterea şi aplicarea 
corectă a legislaţiei; stimularea creativităţii şi originalităţii în activitatea zilnică a funcţionarilor publici şi a 
celorlalte categorii de personal care lucrează la toate nivelele din administraţia publică; schimbarea 
mentalităţii şi atitudinii studenţilor, dar şi a practicienilor în sensul orientării conduitei acestora spre 
cercetare-dezvoltare, inovaţie şi progres; creşterea eficienţei şi operativităţii în rezolvarea problemelor 
cetăţenilor; sensibilizarea autorităţilor publice şi a societăţii civile în legătură cu nevoia de a reforma ale 
sectorului administraţiei publice în ansamblul său. 

 
Art.7 FINANTAREA ŞI BAZA MATERIALĂ 
(1) Finanţarea activităţilor Centrului este asigurată din resursele financiare ale Universităţii 

„1 Decembrie 1918”, ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, precum şi din alte surse, cum ar fi donaţii, 
sponsorizări, granturi, etc., potrivit prevederilor din Regulamentul de funcţionare al Centrului este aprobat în 
şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

(2) Baza materială iniţială a Centrului este compusă din 2 încăperi, una destinată activităţii de 
secretariat şi una destinată amenajării unui punct de lucru, documentare şi informare pentru cercetători, cadre 
didactice, studenţi, masteranzi, alţi specialişti şi practicieni din domeniul administraţiei publice. 

(3) Centrul poate utiliza, cu titlu gratuit, facilităţile de studiu şi cercetare existente în cadrul 
Universităţii „1 Decembrie 1918” şi Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, respectiv laboratoarele de 
informatică dotate cu calculatoare şi soft licenţiate, laboratoarele şi tehnica multi-media, bibliotecile, sălile de 
curs, aula, etc., cu aprobarea Rectorului Universităţii, respectiv a Decanului Facultăţii. 

(4) Veniturile obţinute la nivelul Centrului vor fi utilizate exclusiv pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare din cadrul Centrului sau a Facultăţii. 

 
Art.8 MEMBRII 
(1) În cadrul Centrului activează următoarele categorii de membri: membrii activi, membrii 

asociaţi, membrii colaboratori externi, membrii de onoare şi membrii corespondenţi. 
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A. Membri activi 
Au calitatea de membri activi în cadrul Centrului, cadrele didactice titulare din cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale care solicită acest lucru printr-o cerere scrisă. 
Pot să dobândească această calitate, la propunerea a cel puţin doi membri activi ai Centrului, 

şi masteranzii şi studenţii de la specializările care există în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, 
precum şi de la specializările complementare din cadrul Universităţii ,,1 Decembrie1918” ori de la 
universităţile partenere ale acesteia. 

Cererile prin care se solicită calitatea de membru activ în cadrul Centrului se aprobă de către 
Consiliul ştiinţific cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

Membri activi nu pot să facă parte, sub sancţiunea pierderii acestei calităţi, din consiliul 
ştiinţific al altui centru de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” sau din afara 
acesteia. 

Calitatea de membru activ se pierde prin deces, demisie, ori prin excludere, care se decide de 
către Consiliul ştiinţific cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi. 

 
B. Membri asociaţi 
Pot să dobândească calitatea de membri asociaţi personalităţi ale vieţii publice şi ştiinţifice, 

conducători de doctorat, alţi specialişti de prestigiu care nu au calitatea de cadre didactice în cadrul Facultăţii 
de Drept şi Ştiinţe Sociale, dar care doresc să contribuie la activitatea de cercetare ştiinţifică prin experienţa 
personală pe care au dobândit-o la recunoaşterea ştiinţifică academică a Centrului. 

Calitatea de membru asociat se dobândeşte la propunerea unui membru al Consiliului 
ştiinţific, pe baza votului majorităţii simple a membrilor Consiliului ştiinţific prezenţi la şedinţă. 

Pot să fie membri asociaţi şi instituţiile publice sau persoanele juridice care au în obiectul de 
activitate activităţi care se suprapun sau sunt tangente cercetării ştiinţifice realizate în cadrul Centrului. 

 
C. Membri colaboratori externi 
Pot să dobândească calitatea de membri colaboratori externi personalităţi ale vieţii publice şi 

ştiinţifice din străinătate, cadre didactice, conducători de doctorat, alţi specialişti de prestigiu din universităţi 
situate în afara graniţelor care sunt partenere ale Universităţii ,,1 Decembrie 1918”, care îşi manifestă 
disponibilitatea de a contribui cu efort propriu de cercetare şi prin experienţa personală la dezvoltarea şi 
recunoaşterea ştiinţifică naţională şi internaţională a Centrului. 

Calitatea de membru colaborator extern se dobândeşte la propunerea unui membru al 
Consiliului ştiinţific, cu votul majorităţii simple a membrilor Consiliului ştiinţific prezenţi la şedinţă. 

 
D. Membri de onoare 
Consiliul ştiinţific poate să atribuie calitatea de membru de onoare al Centrului unor 

personalităţi din viaţa ştiinţifică şi publică care s-au afirmat în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative, 
prin lucrări sau alte contribuţii de o valoare excepţională, recunoscute în ţară sau în străinătate. 

 
E. Membri corespondenţi 
Pot să devină membri corespondenţi cadrele didactice, cercetătorii, demnitarii, alţi specialişti 

români sau străini din domeniile de interes ale Centrului sau din domenii complementare, la propunerea a cel 
puţin 3 membri activi şi cu acordul Consiliului ştiinţific obţinut cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

 
(2) Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. 
 
Art.9 PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU 
(1) Calitatea de membru se pierde prin: demisie, condamnare irevocabilă pentru o infracţiune 

incompatibilă cu un astfel de statul academic, ori prin excludere pentru neparticiparea la activităţile Centrului 
sau pentru activităţi contrare intereselor Centrului, Facultăţii sau Universităţii. 

(2) Demisia se prezintă în scris şi trebuie să fie motivată. Ea se depune la directorul Centrului 
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şi devine efectivă din momentul înregistrării. 

(3) Pot să fie excluşi acei membri ai Centrului care nu participă la activităţile acestuia timp de 
un an universitar. 

(4) Pierderii calităţii de membru se constată şi pronunţă de către Consiliul Ştiinţific cu 
majoritate simplă de voturi, cu excepţia demisiei, caz în care această calitate se pierde de drept la data 
înregistrării înscrisului prin care este adusă la cunoştinţa Centrului. 

 
Art.10 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE 
Organele de conducere ale Centrului sunt următoarele: 
- Consiliul ştiinţific, ca organ de conducere colectivă şi de coordonare ştiinţifică a Centrului; 
- Preşedintele Consiliului ştiinţific; 
- Colegiul director, ca organ de conducere şi coordonare a colectivelor de cercetare ştiinţifică; 
- Directorul general al Centrului, ca organ de conducere operativă a Centrului. 
 
Art.11 CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 
(1) Conducerea colectivă şi coordonarea ştiinţifică a Centrului este realizată de Consiliul 

ştiinţific, structură compusă din 5-7 membri, desemnaţi de către Consiliu Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
prin majoritate simplă de voturi. 

(2) Alegerea funcţiilor în cadrul Consiliului se face de către membrii desemnaţi în prima 
şedinţă de lucru. 

(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe ordinare de cel puţin două ori pe an, fiind 
convocat de către preşedintele acestuia. Ori de câte ori este nevoie, Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe 
extraordinare la cererea preşedintelui Consiliului ştiinţific, a directorului general al Centrului sau la iniţiativa 
a cel puţin o treime dintre membrii activi ai Centrului. 

(4) Consiliul ştiinţific lucrează valabil în prezenta a cel puţin jumătate plus unu dintre 
membri săi şi adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi la şedinţă. 

(5) Consiliul ştiinţific are următoarele competenţe: 
a). analizează şi aprobă Programul anual de cercetare ştiinţifică propus de directorul 

Centrului; 
b). dezbate şi aprobă planurile de cercetare ştiinţifică prioritare; 
c). aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului propus de directorul 

general al Centrului şi modul de executare a acestuia; 
d). aprobă raportul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică prezentat de către 

directorul general al Centrului; 
e). analizează şi aprobă conţinutul şi forma de prezentare a publicaţiilor şi periodicelor 

Centrului; 
f). decide afilierea, asocierea sau colaborarea cu alte structuri de cercetare ştiinţifică, 

academice sau profesionale din tară sau din străinătate, precum şi cu autorităţi publice; 
g). aprobă criteriile de evaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice şi propune 

Consiliului Facultăţii măsuri de sancţionare a acestora în cazul nerealizării obiectivelor înscrise în planul 
individual anual obligatoriu al cercetării ştiinţifice; 

h). decide înfiinţarea de colective de cercetare ştiinţifică, ca entităţi specializate; 
i). ia în discuţie şi aprobă cererile prin care se solicită recunoaşterea calităţii de membru activ, 

dobândirea calităţii de membru asociat şi de membru colaborator extern, atribuirea calităţii de membru de 
onoare, recunoaşterea calităţii de membru corespondent şi stabilirea calităţii de membru donator în cadrul 
Centrului; 

j). decide excluderea membrilor activi şi pierderea calităţii celorlalţi membrii al Centrului; 
k). aprobă înfiinţarea şi reorganizarea colectivelor de cercetare ştiinţifică, precum şi 

regulamentul de lucru al acestora; 
l). aprobă asocierea cu alte structuri de cercetare ştiinţifică din ţară sau din străinătate; 
m). aprobă statul de funcţii al Centrului; 
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n). alege directorul general al Centrului. 
 
Art.12 PREŞEDINTELE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 
(1) Consiliul ştiinţific este condus de către un preşedinte, persoană aleasă dintre membrii 

acestei structuri cu votul majorităţii calificate a celor care o compun. Mandatul preşedintelui este pentru o 
perioadă de 4 ani. 

(2) Preşedintele Consiliului ştiinţific are următoarele competenţe: 
- convoacă şi conduce şedinţele Consiliului ştiinţific; 
- reprezintă Centru în faţa tuturor structurilor din componenţa Universităţii „1 Decembrie 

1918”, precum şi în relaţiile cu autorităţile ştiinţifice şi administrative din ţară şi din străinătate. 
 
Art.13. COLEGIUL DIRECTOR 
(1) Conducerea şi coordonare colectivelor de cercetare ştiinţifică se realizează prin mijlocirea 

Colegiului director, organism compus din directorul general al Centrului şi şefii colectivelor de cercetare 
ştiinţifică. 

(2) Colegiul director se întâlneşte în şedinţe trimestriale ordinare şi în şedinţe extraordinare 
ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului general al Centrului. 

(3) Colegiul director lucrează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii 
săi şi adoptă decizii cu votul a majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

(4) Colegiul director are următoarele atribuţii: 
a). propune Consiliului ştiinţific programele anuale de cercetare ştiinţifică a colectivelor de 

cercetare, precum şi programele de cercetare ştiinţifică prioritare; 
b). propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare; 
c). întocmeşte raportul anual privind cercetarea ştiinţifică a Centrului pe care o prezintă în 

şedinţa Consiliului ştiinţific spre aprobare; 
d). aprobă criteriile de evaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. 
 
Art.14 DIRECTORUL GENERAL AL CENTRULUI 
(1) Conducerea operativă a Centrului este asigurată de către un director general, cu un 

mandat de funcţionare de 4 ani, care poate fi reînnoit. 
(2) Directorul general are următoarele atribuţii: 
a). organizează şi ia măsuri pentru realizarea programelor anuale şi prioritare de cercetare 

ştiinţifică; 
b). răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor pe care le ia Consiliul ştiinţific; 
c). gestionează patrimoniul Centrului şi răspunde de integritatea acestuia; 
d). asigura finanţarea, logistica, consilierea şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică în condiţii optime; 
e). oferă toate informaţiile necesare în legătură cu granturile de cercetare ştiinţifică pe care le 

oferă Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, autorităţile şi structurile universitare din străinătate, agenţii economici şi instituţii etc.; 

f). sprijină cadrele didactice în activitatea de elaborare a documentaţii1or necesare pentru 
participarea la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de 
la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici din ţară şi din străinătate; 

g). asigura derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi 
internaţionale; 

h). conduce activitatea secretariatului tehnic al Centrului, angajează şi concediază personalul 
tehnic necesar; 

i). propune Consiliului ştiinţific înfiinţarea şi desfiinţarea unor structuri interne ale Centrului; 
j). răspunde de ţinerea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor Centrului, sens în care poate fi 

mandatat să semneze documente contabile şi de plăţi. 
k). îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt încredinţate de către Consiliul ştiinţific sau de 
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preşedintele acestuia. 

(3) Directorul prezintă în şedinţele semestriale ordinare ale Consiliului ştiinţific un raport cu 
privire activitatea desfăşurată. 

 
Art.15 COLECTIVELE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se realizează în cadrul a două colective de cercetare 

ştiinţifică, Colectivul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi Colectivul de cercetare ştiinţifică 
în domeniul dreptului privat. 

Colectivul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public, care reuneşte cercetătorii care 
doresc să activeze în următoarele ramuri ale dreptului: 

a). drept constituţional şi instituţii politice; 
b). drept penal şi procesual penal; 
c). criminalistică şi criminologie; 
d). dreptul administrativ şi ştiinţa administraţiei; 
e). drept financiar; 
f). drept bancar; 
g). drept vamal; 
h). drept procesual civil; 
i). dreptul mediului; 
j). drept comunitar. 
Colectivul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului privat, care reuneşte cercetătorii care 

doresc să activeze în următoarele ramuri ale dreptului: 
a). drept civil; 
b). dreptul familiei; 
c). drept comercial; 
d). dreptul transporturilor. 
(2) Colectivele de cercetare ştiinţifică sunt conduse de câte un şef de colectiv, persoană 

numită de Consiliul ştiinţific la propunerea directorului general al Centrului. 
 
Art.16 ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ 
Centrul îşi propune să editeze un buletin ştiinţific bilingv şi o revistă, ambele cu apariţii 

semestriale. 
Conţinutul şi tirajul publicaţiilor se propune de către directorul general al Centrului şi se 

aprobă de Consiliul ştiinţific. 
Consiliul ştiinţific poate să decidă extinderea activităţii publicistice, schimbarea numelui 

publicaţiilor sau a periodicităţii acestora. 
 
Art.17 DIZOLVARE ŞI LICHIDARE 
Dizolvarea şi lichidarea Centrului precum şi destinaţia bunurilor din gestiunea acestuia se 

hotărăsc de către Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918”, la propunerea Consiliului Ştiinţific. 
 
Art.18 DISPOZITII FINALE. 
Dispoziţiile prezentului Statut se întregesc cu actele normative în vigoare, în special cu 

dispoziţiile în materie cuprinse în art.80 şi urm din Legea învăţământului nr.84/1995, în art.54 şi urm. din 
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi în art.5 şi urm din Ordonanţa Guvernului nr.57 
din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

 
Prezentul Statut a fost redactat într-un număr de şase exemplare. 
 
Alba Iulia, la_______________. 
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           DECAN,                                             ŞEF CATEDRĂ DREPT, 

Prof. univ. dr. Adrian Tulbure                        Conf. univ. dr. Adam Drăgoi 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE” ALBA IULIA 
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIIINŢE SOCIALE 
CATEDRA DE DREPT 

 
 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE 
AL 

CENTRULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
ÎN DOMENIUL DREPTULUI PUBLIC ŞI DREPTULUI PRIVAT 

 
 

CAPITOLUL I. - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
Art. 1 - Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă esenţială a proceselor de 

învăţământ şi de management al calităţii din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 
Art. 2 - Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul administraţiei publice se 

realizează în cadrul Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat, denumit 
în continuare Centru, structură fără personalitate juridică înfiinţată la nivelul Catedrei de Drept a Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Sociale, din iniţiativa unor cadre didactice cu experienţă ştiinţifică, cu aprobarea Senatului 
Universităţii „1 Decembrie 1918”. 

 
Art. 3 – (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului se realizează prin proiecte 

şi teme de cercetare, cuprinse în planurile individuale de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice proprii, în 
programele anuale de cercetare ştiinţifică ale Catedrei de Drept, Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi în 
Programele anuale de cercetare ştiinţifică ale Universităţii. 

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborările pe care le 
perfectează Centru cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din tară sau din străinătate. 

 
Art. 4 – (1) Strategia Centrului este ca, prin antrenarea cadrelor didactice universitare şi a 

specialiştilor din justiţie, parchete, barouri, notariate publice, birouri ale executorilor judecătoreşti, cât şi din 
administraţia publică centrală şi locală, să se asigure un cadru organizat pentru cercetare ştiinţifică şi 
dezbateri, care să permită ridicarea indicatorilor de performanţă funcţională şi profesională la nivelul 
standardului internaţional, în special al aceluia care există în prezent în instituţiile de învăţământ superior şi în 
administraţiile publice din statele membre ale Uniunii Europene. 

(2) Centrul poate să fie supus în vederea recunoaşterii naţionale acreditării de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării. Până la obţinerea acreditări, activitatea Centrului se va desfăşura ca o entitate 
recunoscută la nivelul Universităţii. 

 
Art. 5 - Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară prin intermediul programelor, 

subprogramelor, temelor şi activităţilor de cercetare-dezvoltare cuprinse în: 
a). programe naţionale de cercetare ştiinţifică finanţate de Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, 

Tehnologie şi Inovare; 
b). programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; 
c). temele de cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate cu societăţi comerciale, organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale; 
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d). programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului Universităţii „1 

Decembrie 1918”, finanţate din fonduri proprii; 
e). programe instituţionale coordonate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale şi de Catedra 

de drept, care cuprind şi cercetările individuale finanţate. 
 
Art. 6 - Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Centrului se 

concretizează în: 
a). rapoarte de cercetare analizate şi aprobate anual de Consiliul ştiinţific; 
b). sisteme, modele şi soluţii de modernizare şi de creştere a eficienţei şi calităţii 

instituţionale aprobate de Consiliul ştiinţific; 
c). cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific publicate şi depuse la Biblioteca 

Universităţii; 
d). organizarea şi participarea la sesiuni proprii de comunicări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale cu lucrări specifice domeniului de activitate al Centrului; 
e). participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe sau alte manifestări ştiinţifice 

ale cadrelor didactice, studenţilor şi materanzilor organizate la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918”, la 
nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, precum şi în alte centre universitare, având ca scop comunicarea 
rezultatelor cercetării ştiinţifice şi experienţei acumulate; 

f). participarea de mese rotunde şi workshop-uri; 
g). publicarea de articole în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate 

din ţara şi străinătate; 
h). lucrări ştiinţifice publicate în revista Analles Apulensis; 
i). lucrări ştiinţifice publicate sub egida Editurii Universităţii în baza planului editorial 

propriu; 
j). îndrumarea şi coordonarea unor programe cu caracter profesional sau ştiinţific pentru 

studenţi. 
k). participarea la activităţi de realizare a unor proiecte, programe sau acţiuni instituţionale în 

domeniul administraţiei publice. 
 
Art. 7 - (1). Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului a studenţilor şi 

masteranzilor se desfăşoară sub următoarele forme: 
a). realizarea unor programe sau proiecte de cercetare coordonate de cadrele didactice; 
b). organizarea şi participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti; 
c). participarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
d). cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, sub îndrumarea cadrelor didactice, 

finalizată prin proiecte, lucrări de absolvire, studii de caz etc.; 
(2). Prin grija Consiliului ştiinţific, rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor 

şi masteranzilor urmează să fie luate în considerare în sistemul de notare profesională a lor, iar pentru cele 
mai bune lucrări Centru poate să recomande sau să susţină financiar publicarea în reviste de specialitate. 

 
CAPITOLUL II - CONDUCEREA CENTRULUI 

 
Art. 8 - Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului este condusă de următoarele 

organisme: 
- Consiliul ştiinţific; 
- Preşedintele Consiliului ştiinţific; 
- Colegiul director; 
- directorul general al Centrului. 
 
Art. 9 - Conducerea colectivă şi coordonarea ştiinţifică a Centrului este realizată de Consiliul 

ştiinţific, structură compusă din 5-7 membri, desemnaţi de către Consiliu Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
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prin majoritate simplă de voturi. 

(2) Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe ordinare de cel puţin două ori pe an, fiind 
convocat de către preşedintele acestuia. Ori de câte ori este nevoie, Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe 
extraordinare la cererea preşedintelui Consiliului ştiinţific, a directorului general al Centrului sau la iniţiativa 
a cel puţin o treime dintre membrii activi ai Centrului. 

(3) Consiliul ştiinţific lucrează valabil în prezenta a cel puţin jumătate dintre membri săi şi 
adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi la şedinţă. 

(4) Consiliul ştiinţific are următoarele competenţe: 
a). analizează şi aprobă Programul anual de cercetare ştiinţifică propus de directorul general 

al Centrului; 
b). dezbate şi aprobă planurile de cercetare ştiinţifică prioritare; 
c). aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului propus de directorul 

general al Centrului şi modul de executare a acestuia; 
d). aprobă raportul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică prezentat de către 

directorul general al Centrului; 
e). analizează şi aprobă conţinutul şi forma de prezentare a publicaţiilor şi periodicelor 

Centrului; 
f). decide afilierea, asocierea sau colaborarea cu alte structuri de cercetare ştiinţifică, 

academice sau profesionale din tară sau din străinătate, precum şi cu autorităţi publice; 
g). aprobă criteriile de evaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice şi propune 

Consiliului Facultăţii măsuri de sancţionare a acestora în cazul nerealizării obiectivelor înscrise în planul 
individual anual obligatoriu al cercetării ştiinţifice; 

h). decide înfiinţarea de colective de cercetare ştiinţifică ca entităţi specializate; 
i). ia în discuţie şi aprobă cererile prin care se solicită recunoaşterea calităţii de membru activ, 

dobândirea calităţii de membru asociat şi de membru colaborator extern, atribuirea calităţii de membru de 
onoare, recunoaşterea calităţii de membru corespondent şi stabilirea calităţii de membru donator în cadrul 
Centrului; 

j). decide excluderea membrilor activi şi pierderea calităţii celorlalţi membrii al Centrului; 
k). aprobă înfiinţarea şi reorganizarea colectivelor de cercetare ştiinţifică, precum şi 

regulamentul de lucru al acestora; 
l). aprobă asocierea cu alte structuri de cercetare ştiinţifică din ţară sau din străinătate; 
m). aprobă statul de funcţii al Centrului. 
 
Art. 10 - (1) Consiliul ştiinţific este condus de către un preşedinte, persoană aleasă dintre 

membrii acestei structuri cu votul majorităţii calificate a celor care o compun. Mandatul preşedintelui este 
pentru o perioadă de 4 ani. 

(2) Preşedintele Consiliului ştiinţific are următoarele competenţe: 
- convoacă şi conduce şedinţele Consiliului ştiinţific; 
- reprezintă Centru în faţa tuturor structurilor din componenţa Universităţii „1 Decembrie 

1918”, precum şi în relaţiile cu autorităţile ştiinţifice şi administrative din ţară şi din străinătate. 
 
Art.11 - (1) Conducerea şi coordonare colectivelor de cercetare ştiinţifică se realizează prin 

mijlocirea Colegiului director, organism compus din directorul general al Centrului şi şefii colectivelor de 
cercetare ştiinţifică. 

(2) Colegiul director se întâlneşte în şedinţe trimestriale ordinare şi în şedinţe extraordinare 
ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului general al Centrului. 

(3) Colegiul director lucrează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii 
săi şi adoptă decizii cu votul a majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

(4) Colegiul director are următoarele atribuţii: 
a). propune Consiliului ştiinţific programele anuale de cercetare ştiinţifică a colectivelor de 

cercetare, precum şi programele de cercetare ştiinţifică prioritare; 
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b). propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare; 
c). întocmeşte raportul anual privind cercetarea ştiinţifică a Centrului pe care o prezintă în 

şedinţa Consiliului ştiinţific spre aprobare; 
d). aprobă criteriile de evaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice. 
 
Art. 12 - (1) Conducerea operativă a Centrului este asigurată de către un director general. 
(2) Directorul general are următoarele atribuţii: 
a). organizează şi ia măsuri pentru realizarea programelor anuale şi prioritare de cercetare 

ştiinţifică; 
b). răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor pe care le ia Consiliul ştiinţific; 
c). gestionează patrimoniul Centrului şi răspunde de integritatea acestuia; 
d). asigura finanţarea, logistica, consilierea şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică în condiţii optime; 
e). oferă toate informaţiile necesare în legătură cu granturile de cercetare ştiinţifică pe care le 

oferă Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, autorităţile şi structurile universitare din străinătate, agenţii economici şi instituţii etc.; 

f). sprijină cadrele didactice în activitatea de elaborare a documentaţii1or necesare pentru 
participarea la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de 
la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici din ţară şi din străinătate; 

g). asigura derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi 
internaţionale; 

h). conduce activitatea secretariatului tehnic al Centrului, angajează şi concediază personalul 
tehnic necesar; 

i). propune Consiliului ştiinţific înfiinţarea şi desfiinţarea unor structuri interne ale Centrului; 
j). răspunde de ţinerea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor Centrului, sens în care poate fi 

mandatat să semneze documente contabile şi de plăţi. 
k). îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt încredinţate de către Consiliul ştiinţific sau de 

preşedintele acestuia. 
 
Art.13 – (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se realizează în cadrul a două colective de 

cercetare ştiinţifică, Colectivul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi Colectivul de cercetare 
ştiinţifică în domeniul dreptului privat. 

(2) Colectivul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public, care reuneşte cercetătorii 
care doresc să activeze în următoarele ramuri ale dreptului: 

a). drept constituţional şi instituţii politice; 
b). drept penal şi procesual penal; 
c). criminalistică şi criminologie; 
d). dreptul administrativ şi ştiinţa administraţiei; 
e). drept financiar; 
f). drept bancar; 
g). drept vamal; 
h). drept procesual civil; 
i). dreptul mediului; 
j). drept comunitar. 
(3) Colectivul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului privat, care reuneşte cercetătorii 

care doresc să activeze în următoarele ramuri ale dreptului: 
a). drept civil; 
b). dreptul familiei; 
c). drept comercial; 
d). dreptul transporturilor. 
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(4) Colectivele de cercetare ştiinţifică sunt conduse de câte un şef de colectiv, 

persoană numită de Consiliul ştiinţific la propunerea directorului general al Centrului. 
 

CAPITOLUL III - RECOMPENSE SI STIMULENTE 
 
Art. 14 - Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în curriculum vitae al membrului 

Centrului şi constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic din 
cercetare, putând să completeze norma didactică. 

 
Art. 15 - Pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi de profesor, precum şi pentru 

atribuirea dreptului de a conduce doctorate, activitatea de cercetare ştiinţifică va fi prioritară în evaluare. 
 
Art. 16 – (1) Personalul care participă la realizarea unor teme de cercetare care sunt finanţate 

poate să fie salarizat din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor de cercetare la capitolul 
manoperă. 

(2) Directorul general adjunct al Centrului va fi retribuit cu o indemnizaţie lunară ce nu poate 
depăşi cuantumul indemnizaţiei de conducere la nivelul funcţiei de prodecan. 

 
Art. 17 – Participarea la manifestările ştiinţifice din ţară sau din străinătate poate fi sprijinită 

financiar în limita de sumelor care au fost alocate prin bugetul anual al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
pentru activitatea de cercetare ştiinţifică derulată prin intermediul Centrului. Cererile de finanţare pentru 
participările din ţară se avizează de şeful de catedră şi se aprobă de către decan, iar cele pentru participările 
din afara ţării se aprobă de Consiliul Profesoral al Facultăţii şi de Biroul Senatului. 

 
Art. 18 - Activităţile de cercetare ştiinţifică care au rezultate deosebite sunt evidenţiate prin 

diplome care se acordă de către Universitatea „1 Decembrie 1918”. 
 

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII CU SPECIFIC FINANCIAR 
 
Art. 19 - (1) Finanţarea cercetării ştiinţifice se realizează printr-o finanţare pe bază de normă 

didactică şi o finanţare pe bază de contracte de cercetare încheiate cu diferiţi beneficiari, ori pe bază de 
granturi ori contracte finanţate de CNCSIS. 

(2). Finanţarea pe baza de normă didactică se realizează în condiţiile în care cercetarea 
ştiinţifica reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice. 

 
Art. 20 - Cheltuielile Centrului se finanţează din fondurile Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Sociale, din veniturile proprii ale Centrului, precum şi din veniturile realizate pe bază de contracte ori 
granturi. 

 
Art. 21 – (1) Pentru fiecare proiect de cercetare care face obiectul unui grant sau de contract, 

se elaborează de către directorul acestuia un buget de venituri şi cheltuieli care vor face parte integranta din 
bugetul anual al Facultăţii, de care este răspunzător în mod direct atât în fata beneficiarilor, cât şi în fata 
Consiliului Facultăţii şi a Departamentului de Cercetare Ştiinţifică. 

(2) Aceste ultime structuri instituţionale din cadrul Universităţii vor controla măsura în care 
cheltuielile cu cercetarea sunt angajate în limita veniturilor realizate sau pe care Facultatea este dispusă să le 
angajeze. 

(3) Nivelul cheltuielilor angajate trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu veniturile 
realizate sau disponibilizate de către Facultate. 

(4) Angajarea cheltuielilor din sursele proprii ale Facultăţii se poate efectua numai la 
solicitarea scrisă, pe bază de referat întocmit de către directorului de program sau de proiect (menţionat 
nominal în convenţie), avizat de directorul Centrului şi aprobat de către Consiliul Facultăţii. 



 12 
(5) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale 

consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de 
specialitate ale Universităţii „1 Decembrie 1918”. 

(6) Fondurile băneşti primite pentru finanţarea granturilor şi a contractelor de cercetare 
ştiinţifică sunt păstrate într-un cont distinct la bancă, fiind utilizate în regim de autofinanţare. 

 
Art. 22 - În situaţiile când organismele finanţatoare solicită, pot fi folosite următoarele 

echivalări de posturi didactice cu cele de cercetare: 
- profesor universitar - echivalent cu cercetător ştiinţific I; 
- conferenţiar universitar - echivalent cu cercetător ştiinţific II; 
- lector - echivalent cu cercetător ştiinţific III; 
- asistent - echivalent cu cercetător ştiinţific; 
- preparator - echivalent cu cercetător ştiinţific debutant. 
 

CAPITOLUL V - DISPOZITII FINALE 
 
Art. 23 – (1) Prezentul Regu1ament a fost elaborat în baza dispoziţiilor art.80 şi urm. din 

Legea învăţământului nr.84/1995, art.54 şi urm. din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 
şi art.5 şi urm din Ordonanţa Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. 

(2) Regulamentul Centrului se completează cu dispoziţiile legale incidente din amintitele acte 
normative, precum şi cu Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 
Art. 24 - Regulamentul a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, în temeiul dispoziţiilor art.80 al.6 din Legea învăţământului nr.84/1995. 
 
Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de___________. 
 
 

        DECAN,                                                ŞEF DE CATEDRĂ, 
  Prof. univ. dr. Adrian Tulbure                 Conf. univ. dr. Adam Drăgoi 

 
 


