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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul Regulament se referă la modul de organizare şi funcţionare al Centrul de cercetare şi
consultanţă în domeniul vibrodiagnozei cu denumirea „Center for Vibrodiagnostics”, denumire
reprezentată în continuare prin acronimul CVD.
Art. 2
(1) CVD s-a înfiinţat prin Hotărârea nr. 81 a Senatului UEMR din data de 11.04.2019.
(2) CVD este construit pe structura Laboratorului de Vibrodiagnoză (LVD) al Şcolii Doctorale de
Inginerie (SDI) din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR).
(3) LVD este înscris din anul 2016 ca infrastructură de cercetare pe platforma ERRIS gestionată de
Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
(UEFISCDI).
Art. 3
Activitatea CDV se efectuează în conformitate cu:
 Legea învăţământului nr. 1/2011 actualizată;
 Ordonanţa 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
modificată şi completată;
 Carta şi regulamentele UEMR.
Art. 4
(1) CDV este o entitate de cercetare ştiinţifică a SDI.
(2) CDV nu are personalitate juridică.
(3) Sediul CVD se află în incinta UEMR, P-ţa Traian Vuia nr.1-4, Corp B, sala B 2.8.
Art. 5
CVD poate stabili relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituţii, în probleme de interes
comun.

CAPITOLUL II: Misiune şi obiective
Art. 6
CVD îşi asumă misiunea de a contribui la dezvoltarea cercetării şi inovaţiei în domeniul
vibrodiagnozei, prin programe de cercetare, proiectare, consultanţă, testare şi expertiză de
specialitate.
Art. 7
(1) CVD îşi propune următoarele obiective:
a) Dezvoltarea de produse şi servicii inovative pentru entităţile din mediul economic;
b) Transferul de know-how;
c) Implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor-doctoranzi în programe de cercetare teoretice şi
aplicative.
Pentru realizarea obiectivelor, CVD are în vedere următoarele acțiuni:
a) Sprijinirea cadrelor didactice şi a studenţilor-doctoranzi în procesul de creaţie, inovare şi
dezvoltare de produse;
b) Sprijinirea cadrelor didactice şi a studenţilor-doctoranzi în procesul de diseminare a
rezultatelor cercetării;
c) Sprijinirea cadrelor didactice şi a studenţilor-doctoranzi în asigurarea dreptului de proprietate
intelectuală;
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d) Sprijinirea cadrelor didactice şi a studenţilor-doctoranzi în accesarea granturilor de cercetare
şi elaborarea ofertelor către agenţii economici;
e) Colaborarea cu entităţi de cercetare şi dezvoltare din alte universităţi din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL III: Structura organizatorică
Art. 8
(1) Conducerea operativă a CVD este asigurată de către un Director.
(2) Consiliul de conducere reprezintă organul deliberativ al CVD.
Art. 9
(1) Consiliul de conducere al CVD este format din toate cadrele didactice din UEMR angajate pe
perioadă nedeterminată şi care sunt conducători de doctorat în cadrul SDI. Calitatea de conducători de
doctorat în cadrul SDI a cadrelor didactice angajate pe perioadă nedeterminată în UEMR se certifică
de Directorul SDI.
(2) Calitatea de membru în Consiliul de conducere al CVD se dobândeşte automat de către toate
cadrele didactice eligibile conform Art. 9 alin (1).
(3) Consiliul de conducere al CVD are următoarele atribuţii:
a) alege directorul CVD;
b) întocmeşte planul anual de cercetare al CVD, care este parte integrantă în planul de cercetare
al departamentului SDI;
c) validează rapoartele anuale de activitate ale responsabililor temelor din planul anual de
cercetare al CVD;
d) întocmeşte raportul privind planul anual de cercetare al CVD;
e) discută propunerile de proiecte de cercetare şi contracte cu mediul economic şi aprobă
devizele estimative (antecalculaţiile);
f) aprobă modul de utilizare a fondurilor băneşti propus de responsabili de contracte;
g) urmăreşte actualizarea paginii Web a centrului de cercetare.
Art. 10
Consiliul de conducere ia decizii cu majoritate simplă. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi
membrii CVD.
Art. 11
(1) Directorul CVD este ales de către membrii consiliului de conducere din rândul acestora, prin vot
deschis.
(2) Directorul CVD ales se validează de către Rectorul UEMR pentru o perioadă de 4 ani.
Art. 12
Directorul CVD are următoarele atribuţii:
a) reprezintă centrul de cercetare în relaţiile interne şi cu mediul economic;
b) organizează activitatea centrul de cercetare;
c) propune Rectorului UEMR spre semnare proiectele de cercetare şi contractele cu mediul
economic, după ce acestea au fost aprobate de consiliul de conducere al centrului de cercetare
d) ţine legătura cu responsabilii de contracte şi urmăreşte progresul lucrărilor.
Art. 13
(1) Discuţiile din cadrul întâlnirilor de lucru ale consiliului de conducere al centrului se consemnează
în procese verbale de către secretarul CVD, care este ales pe o perioadă de 4 ani din rândul membrilor
consiliului de conducere.
(2) Secretarul CVD răspunde de întocmirea, păstrarea şi arhivarea documentelor centrului.
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Art. 14
(1) Pentru realizarea activităţilor sale CVD poate coopera, pe lângă conducătorii de doctorat şi
studenţii-doctoranzi, şi cu alt personal din UEMR sau din afara acesteia, în limita legii şi a fondurilor
disponibile.
(2) Calitatea de membru CVD se certifică de către directorul CVD.
Art. 15
Patrimoniul CVD se constituie din:
a) Echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte documentaţii obţinute din contracte de cercetare
ştiinţifică, din fonduri obţinute în urma activităţii prevăzute prin prezentul regulament,
precum şi din granturi şi proiecte câştigate de la instituţii din ţară şi străinătate;
b) Donaţii şi sponsorizări;
c) Alte bunuri rezultate din acţiunea liber consimţită a membrilor sau donate de fundaţii.

CAPITOLUL IV: Activităţi şi servicii
Art. 16
Finanţarea CVD este asigurată din:
a) Fonduri obţinute în cadrul contractelor cu mediul economic;
b) Granturi acordate de instituţii din ţară şi străinătate;
c) Alte fonduri rezultate din activităţile prevăzute în prezentul ROF;
d) Donaţii şi sponsorizări.
Art. 17
(1) Fondurile obţinute din activitatea desfăşurată şi din donaţii şi sponsorizări, se utilizează pentru:
a) remunerarea membrilor CVD, în raport cu activitatea acestora, în regim de plata cu ora dacă
activitatea s-a desfăşurat în afara obligaţiilor de cercetare prevăzute în fişa postului;
b) dezvoltarea infrastructurii centrului;
c) acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea membrilor CVD la manifestări ştiinţifice în
ţară sau străinătate;
d) acoperirea altor cheltuieli necesare pentru îndeplinirea misiunii centrului, cum ar fi
participarea la târguri, protecţia intelectuală a creaţiilor originale etc.
(2) Salarizarea personalului este cea prevăzută de legislaţia în vigoare.
(3) Pentru acoperirea cheltuielilor generale, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa va reţine din
sumele încasate de către CVD o regie, calculată ca şi procent din veniturile realizate. Nivelul regiei
este defalcat după cum urmează:
a) valoarea stabilită de Consiliul Cercetării Ştiinţifice dacă activitatea se desfăşoară în UEMR;
b) 7% dacă activitatea se desfăşoară la sediul beneficiarului.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 18
Prezentul regulament a fost discutat în şedinţa de Consiliu de administraţie din data de 10.04.2019 şi
aprobat în şedinţa de Senat a UEMR din data de 11.04.2019.
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