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CAPITOLUL I: DispoziĠii generale
Art.1
Prezentul Regulament se referă la modul de organizare úi funcĠionare al Centrului de cercetări
pentru protecĠia mediului úi a bunurilor culturale în arealul european „Victor Duculescu”,
denumire reprezentată în continuare prin acronimul C.P.M.B.C.
Art.2
C.P.M.B.C. a fost înfiinĠat prin Hotărârea nr. 72 a Biroului Senatului UEMR din data de 14.11.2008,
stabilindu-úi în mod independent activităĠile, planul de cercetare úi modul de funcĠionare.
Art.3
Sediul C.P.M.B.C. se află în incinta UEMR, P-Ġa Traian Vuia nr.1-4, Corp C, parter, sala C02.
Art.4
Activitatea C.P.M.B.C. se efectuează în conformitate cu:
(1) Legea învăĠământului nr. 84 din 24 iulie 1995;
(2) Legea privind statutul personalului didactic nr. 128 din 12 iulie 1997;
(3) Legea nr. 324/2003 privind cercetarea útiinĠifică;
(4) O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităĠii educaĠiei;
(5) Ordinul Ministrului EducaĠiei úi Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calităĠii serviciilor
educaĠionale în instituĠiile de învăĠământ superior;
(6) Carta UEMR.
Art.5
C.P.M.B.C. este o entitate de cercetare útiinĠifică, fără personalitate juridică úi fără cont propriu în
bancă, care funcĠionează sub egida UniversităĠii „Eftimie Murgu” din ReúiĠa. În structura sa cuprinde
cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi úi studenĠi masteranzi, cu preocupări útiinĠifice în
domeniul juridic.
Art.6
C.P.M.B.C. poate stabili relaĠii de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituĠii, în probleme de
interes comun.

CAPITOLUL II: Misiune úi obiective
Art.7
C.P.M.B.C. are misiunea de a elabora programe de cercetare în domeniul dreptului internaĠional al
mediului úi în materia protecĠiei bunurilor culturale, urmărind facilitarea documentării în domeniul
dreptului internaĠional, asigurând totodată consultanĠă persoanelor interesate. C.P.M.B.C. îúi va
concretiza obiectivele în baza a doi piloni: cercetare úi consultanĠă.
I. Cercetare:
(1) IniĠierea unor studii de cercetare a modalităĠilor actuale de aplicare a legislaĠiei europene
prioritare;
(2) Căutarea de soluĠii în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naĠional úi european,
între mediul academic úi mediul de afaceri;
(3) Intensificarea colaborării dintre mediul academic, mediul de afaceri din România úi
străinătate prin furnizarea de date cu privire la politica de mediu úi la alte politici comunitare;
(4) Stabilirea modalităĠilor úi a schimbului de informaĠii între Universitatea „Eftimie Murgu”
ReúiĠa úi instituĠiile cu acelaúi obiectiv din statele comunitare, precum úi între C.P.M.B.C. úi alte
centre de cercetare din România úi din străinătate;
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(5) ÎnfiinĠarea unui cadru formal de comunicare între instituĠiile din domeniul juridic;
(6) Formarea cadrelor didactice tinere, a studenĠilor masteranzi úi doctoranzi în vederea
dezvoltării apetenĠei úi aptitudinilor pentru cercetarea útiinĠifică;
(7) Formarea unei echipe de lucru care îúi propune să analizeze dinamica legislaĠiei româneúti
úi europene.
(8) Promovarea úi diseminarea pe plan naĠional úi european prin organizarea de conferinĠe,
simpozioane, dezbateri, mese rotunde úi publicaĠii în reviste a rezultatelor cercetării útiinĠifice.
(9) Elaborarea de cărĠi, culegeri, materiale didactice prin care C.P.M.B.C. să-úi aducă
contribuĠia la cercetarea útiinĠifică în domeniul dreptului din România.
II. ConsultanĠă:
(1) Sprijinirea cadrelor didactice, a studenĠilor masteranzi úi doctoranzi, a oamenilor de
afaceri úi a oricăror persoane interesate în ceea ce priveúte documentarea úi cercetarea legislaĠiei
româneúti úi europene;
(2) Sprijinirea agenĠilor economici úi a ONG-urilor în vederea asimilării cât mai corecte a
acquis-ul comunitar în scopul creúterii competitivităĠii serviciilor pe care le furnizează;
(3) Furnizarea unor date în legătură cu modul de asigurare a condiĠiilor privind formarea
profesională în statele comunitare úi securitatea socială în spaĠiul comunitar;
(4) Popularizarea úi încurajarea folosirii active de către cetăĠenii români úi străini a
mijloacelor legale úi civice de care dispun în vederea asigurării unor condiĠii optime úi sigure de
lucru, atât în România cât úi în străinătate;
(5) Punerea la dispoziĠia persoanelor interesate, prin lucrările elaborate de colectivul
C.P.M.B.C., a concluziilor echipelor din sectoarele de cercetare;
(6) Organizarea unor campanii de informare cu privire la legislaĠia românească úi cea
europeană în domeniul protecĠiei bunurilor culturale úi a dreptului la un mediu natural sănătos,
evidenĠiind particularităĠile de aplicare în fiecare stat membru.
Art.8
Utilitatea constituirii C.P.M.B.C. rezultă din:
• ImportanĠa deosebită a domeniilor abordate, cu implicaĠii în toate sectoarele de activitate
economică, sănătate, învăĠământ úi calitate a vieĠii;
• Decalajul útiinĠific úi juridic al României faĠă de statele comunitare;
• Reducerea activităĠilor centrelor de cercetare din domeniu;
• Valorificarea organizată a rezultatelor cercetărilor realizate de membrii C.P.M.B.C.

CAPITOLUL III: Structura organizatorică
Art.9
În cadrul C.P.M.B.C. funcĠionează patru sectoare:
(1) Sectorul de cercetare în materia dreptului internaĠional al mediului;
(2) Sectorul de cercetare în materia protecĠiei bunurilor culturale;
(3) Sectorul de cercetare în materia dreptului comunitar;
(4) Sectorul de cercetare în materia drepturilor omului.
Structura organizatorică a centrului este prezentată în Anexa 1.
Art.10
Conducerea curentă a C.P.M.B.C. este asigurată de către Director, iar Consiliul de conducere
reprezintă organul deliberativ al centrului.
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Art.11
Consiliul de conducere este format din:
(1) Directorul C.P.M.B.C.;
(2) Conducătorii celor patru sectoare de cercetare;
(3) Secretarul útiinĠific.
Art.12
Directorul este numit de Rectorul UniversităĠii „Eftimie Murgu” úi reprezintă C.P.M.B.C. în relaĠiile
interne úi externe. Sectoarele de cercetare au structură flexibilă, adecvată la necesităĠile activităĠilor
care se derulează pe baza unor contracte de cercetare sau a unor oportunităĠi. Conducătorii
sectoarelor de cercetare sunt aleúi dintre membrii sectorului respectiv, fiind apoi validaĠi de Consiliul
de conducere al C.P.M.B.C.
Art.13
Consiliul de conducere al C.P.M.B.C. are următoarele atribuĠii:
(1) primeúte rapoartele anuale de activitate ale sectoarelor de cercetare ale C.P.M.B.C.;
(2) adoptă planul strategic al C.P.M.B.C. úi le aprobă pe cele ale fiecărui sector de cercetare
pentru o perioadă de 4 ani;
(3) adoptă planul anual de activitate al C.P.M.B.C.;
(4) identifică úi face demersuri pentru atragerea surselor de finanĠare.
Art.14
Consiliul de conducere ia decizii cu votul a 1/2 din membrii săi. Hotărârile adoptate sunt obligatorii
pentru toĠi membrii C.P.M.B.C.
Art.15
Patrimoniul C.P.M.B.C. se constituie din:
(1) Echipamente, instalaĠii, software, cărĠi úi alte documentaĠii obĠinute din contracte de
cercetare útiinĠifică, din fonduri obĠinute în urma activităĠii prevăzute prin prezentul regulament,
precum úi din granturi úi proiecte câútigate de la instituĠii din Ġară úi străinătate;
(2) DonaĠii úi sponsorizări;
(3) Alte bunuri rezultate din acĠiunea liber consimĠită a membrilor sau donate de fundaĠii.
Art.16
FinanĠarea C.P.M.B.C. este asigurată din:
(1) Fonduri obĠinute în cadrul contractelor de cercetare útiinĠifică;
(2) Granturi acordate de instituĠii din Ġară úi străinătate;
(3) Fonduri rezultate din activităĠile prevăzute în prezentul Statut;
(4) DonaĠii úi sponsorizări;
(5) Taxe percepute din realizarea documentării, informării úi altor activităĠi prevăzute în
regulament, oferite persoanelor din afara universităĠii care urmăresc un scop lucrativ.
Art.17
(1) Fondurile obĠinute din activitatea desfăúurată úi din donaĠii úi sponsorizări, se utilizează
pentru:
• remunerarea membrilor C.P.M.B.C., în raport cu activitatea acestora, în regim de plata cu
ora;
• dezvoltarea infrastructurii centrului;
• organizarea de manifestări útiinĠifice;
• acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea membrilor C.P.M.B.C. la manifestări
útiinĠifice în Ġară sau străinătate;
• acoperirea altor cheltuieli necesare pentru îndeplinirea misiunii centrului.
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(2) Pentru acoperirea cheltuielilor generale, Universitatea „Eftimie Murgu” ReúiĠa va reĠine
din sumele încasate de către C.P.M.B.C. o regie, calculată ca úi procent din cheltuielile salariale.
Nivelul regiei aplicabilă, în mod egal, tuturor centrelor de cercetare din Universitatea „Eftimie
Murgu” ReúiĠa se va stabili anual, prin Hotărâre de Birou de Senat.

CAPITOLUL IV: ActivităĠi úi servicii
Art.18
Activitatea C.P.M.B.C. constă în:
(1) Conceperea úi derularea de programe de cercetare inter úi pluridisciplinare în sectoarele de
cercetare stabilite de prezentul regulament de organizare úi funcĠionare;
(2) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi ori identificate
prin activităĠi proprii în vederea valorificării ulterioare;
(3) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziĠii úi autodotare din contracte de cercetare úi alte
venituri;
(4) Acordarea de consultanĠă de specialitate, în ceea ce priveúte activitatea de cercetare
desfăúurată în Universitatea Eftimie Murgu în cadrul altor programe de cercetare derulate;
(5) Acordarea de consultanĠă de specialitate la solicitarea persoanelor interesate din domeniul
de cercetare al C.P.M.B.C.;
(6) ÎnfiinĠarea úi dotarea unui centru de documentare úi informare cuprinzând o bibliotecă
specializată, mijloace tehnico-útiinĠifice necesare în vederea desfăúurării în condiĠii optime a
informării grupurilor Ġintă, soluĠii noi în vederea obĠinerii unor date necesare în desfăúurarea unei
bune documentări;
(7) Organizarea de manifestări útiinĠifice, simpozioane, conferinĠe etc., cu teme din domeniul
propus de Consiliul de conducere;
(8) Editarea în format PRINT úi ONLINE de publicaĠii care să cuprindă materialele
prezentate la aceste manifestări;
(9) Înscrierea de acorduri cu parteneri români sau străini pentru derularea de activităĠi
útiinĠifice, tehnice úi de dezvoltare, manifestări útiinĠifice úi altele;
(10) Participarea la programele de cercetare útiinĠifică naĠionale, europene úi internaĠionale,
prin obĠinere de granturi sau implicare în programe lansate de Consiliul NaĠional al Cercetării
ùtiinĠifice din ÎnvăĠământul Superior (CNCSIS), Autoritatea NaĠională pentru Cercetare ùtiinĠifică
(ANCS), Uniunea Europeană.
Art.19
În cadrul C.P.M.B.C. mai pot fi desfăúurate următoarele activităĠi:
(1) ActivităĠi de evaluare în domeniul juridic úi de afaceri;
(2) ActivităĠi de consultanĠă juridică pe domeniu;
(3) ActivităĠi de elaborare de standarde, norme úi altele.

CAPITOLUL V: DispoziĠii finale
Art.20
C.P.M.B.C. îúi începe activitatea în urma aprobării funcĠionării de către Senatul UniversităĠii
„Eftimie Murgu” ReúiĠa.
Art.21
Prezentul Regulament de organizare úi funcĠionare, aprobat de Biroul Senatului UniversităĠii
„Eftimie Murgu” ReúiĠa în data de 22.03.2010, devine cadru de funcĠionare al C.P.M.B.C.
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Art.22
Membrii C.P.M.B.C. sunt obligaĠi să cunoască, să respecte úi să aplice prevederile prezentului
regulament. Neîndeplinirea în condiĠii corespunzătoare úi la termenele stabilite a obligaĠiilor
prevăzute în prezentul regulament, se sancĠionează administrativ, material sau penal, după caz.
Art.23
Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în baza
cărora s-a elaborat, inclusiv în cazul în care se schimbă organigrama. Modificări ale prezentului
regulament sunt posibile numai cu avizul Consiliului de conducere úi aprobarea Senatului
UniversităĠii „Eftimie Murgu” ReúiĠa.
Art.24
Orice persoană care doreúte să activeze în cadrul C.P.M.B.C. trebuie:
(1) să-úi însuúească prevederile Regulamentului de funcĠionare al C.P.M.B.C.;
(2) să se angajeze cu bună credinĠă că va contribui la dezvoltarea C.P.M.B.C.;
(3) să fie acceptat prin hotărârea Consiliului de conducere.

Cod: R52

6
Universitatea ,,Eftimie Murgu”- ReúiĠa

EdiĠia 1/revizia 0

