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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Denumirea centrului este Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Inginerie al Studenţilor din
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, denumire reprezentată prin acronimul
C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 2
C.C.S.I.S.U.E.M.R. se înfiinţează prin Hotărârea Nr. 251/08.11.2018 a Senatului Universităţii
„Eftimie Murgu” din Reşiţa şi îşi stabileşte în mod independent activităţile, planul de cercetaredezvoltare şi modul de funcţionare.
Art. 3
(1). C.C.S.I.S.U.E.M.R. este o entitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, care
funcţionează sub egida Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. La buna desfăşurare a activităţilor
centrului participă activ universitatea şi membrii acesteia.
(2) C.C.S.I.S.U.E.M.R. poate cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători,
doctoranzi, masteranzi, studenţi şi alţi reprezentanţi ai mediului economic şi industrial cu
preocupări ştiinţifice în domeniul ingineresc.
Art. 4
Sediul C.C.S.I.S.U.E.M.R., stabilit prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie, se află în incinta
Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Resita, Caraş –
Severin.
Art. 5
Durata de activitate a C.C.S.I.S.U.E.M.R. este nelimitată.

CAPITOLUL II: Scopul şi utilitatea C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 6
C.C.S.I.S.U.E.M.R. are ca scop dezvoltarea capacităţilor teoretice şi aplicative inginerești ale
studenţilor tuturor ciclurilor de studii universitare; formarea, exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de
cercetare ştiinţifică; precum şi identificarea posibilităţilor şi limitelor în furnizarea serviciilor de
consultanţă sau participare la proiecte, în domeniile de expertiză, agenţilor economici şi industriali.
(1) Dezvoltarea de capacităţi:
a. cunoaşterea componentelor electrice şi electronice, pasive şi active, sub aspect teoretic şi
aplicativ, cu ajutorul cărora se realizează circuitele, aparatele, dispozitivele şi echipamentele
electrice, electronice, mecatronice şi de automatizare;
b. familiarizarea cu citirea şi analiza schemelor electronice, electrice şi de automatizări;
c. modelarea şi simularea diferitelor structuri mecanice, circuite electrice şi electronice,
d. analiza şi proiectarea unor circuite electrice şi electronice, ca subansamble, sau chiar
dispozitive sau echipamente de sine stătătoare electrice, electronice, mecatronice şi de automatizare.
e. analiza, testarea şi soluţionarea unor probleme noi, sau apărute pe parcurs, ale unor
dispozitive şi echipamente electrice, electronice, mecatronice şi / sau de automatizare, individuale
sau integrate în alte echipamente mai complexe.
(2) Abilităţi de cercetare:
a. sprijinirea cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor cu privire la documentarea şi
cercetarea asupra unor teme de licenţă, master sau doctorat;
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b. furnizarea de informaţii privind rezultatele cercetărilor realizate de C.C.S.I.S.U.E.M.R.
persoanelor sau entităţilor interesate de transferul cunoştinţelor în procesul de învăţământ, mediul
economic şi industrial;
c. sprijinirea cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în dobândirea
abilităţilor necesare structurării şi realizării unor lucrări ştiinţifice relevante, pentru creşterea
nivelului şi calităţii acestora.
(3) Consultanţă şi participare la proiecte:
a. sprijinirea cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, pentru dobândirea
abilităţilor necesare unei documentări eficiente şi relevante, modului de structurare şi adaptare a
unei teme la cerinţe şi nivelul de dotare, găsirea punctelor cheie de relevanţă ştiinţifică pe parcursul
desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică;
b. aportul de expertiză pentru sprijinirea persoanelor şi entităţilor din mediul economic şi
industrial, cu privire la adoptarea unor soluţii noi pentru îmbunătăţirea capacităţilor tehnice
existente, în domeniile mecanică, electrotehnică, electronică, automatizări, mecatronică, informatică
aplicată;
c. acordarea de consultanţă privind proiectarea şi realizarea practică a unor subansamble,
dispozitive, aparate, echipamente sau / şi instalaţii noi, în domeniile de expertiză;
d. realizarea de prototipuri, sau subanasamble ale acestora, conform cerinţelor formulate de
terţi sau temelor de proiect, în colaborare cu alte persoane sau/ şi instituţii interesate, sau individual;
e. participarea la proiecte cu finanţare naţională, internaţională sau mixtă, iniţiate individual
sau în colaborare cu alte persoane sau entităţi juridice.
Art. 7
Utilitatea constituirii C.C.S.I.S.U.E.M.R.:
(1) importanţa deosebită a domeniilor abordate cu implicaţii la nivel de învăţământ şi în toate
sectoarele de activitate economică şi industrială;
(2) diversitatea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor mai ales a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor, într-u mediu prietenos şi flexibil;
(3) necesitatea creşterii capacităţilor de lucru în echipă, precum şi a nivelului de abordare a
diferitelor tematici;
(4) creşterea contribuţiei la cunoaşterea ştiinţifică şi integrarea în reţele de excelenţă în
cercetarea ştiinţifică a celor implicaţi şi a celor ce doresc o colaborare strânsă.

Capitolul III: Obiect de activitate
Art. 8
Activităţile desfăşurate în cadrul C.C.S.I.S.U.E.M.R. sunt orientate în principal spre
familiarizarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor cu privire la
aspectele teoretice şi practice inginereşti, formarea abilităţilor de lucru în echipă şi competenţelor de
cercetare ştiinţifică. Acestea se pot dezvolta având la bază colaborarea cu specialiști sau entităţi din
mediile economice şi industriale, precum şi prin iniţierea unor proiecte de cercetare ştiinţifică,
pentru a crea o viziune cât mai clară asupra complexităţii arealului lumii inginereşti actuale.
Activităţile constau în următoarele:
(1) sprijinirea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la alegerea temelor de proiect,
licenţă, master, doctorat şi chiar proprii în interesul universităţii, precum şi la realizarea ulterioară a
acestora;
(2) derularea de activităţi aplicative, însoţite de studii şi documentare suport, pentru
dezvoltarea abilităţilor de lucru individual şi în echipă a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
(3) conceperea şi derularea unor programe de cercetare interdisciplinară şi transdisciplinară în
cadrul direcţiilor de cercetare stabilite de prezentul regulament;
Cod: R6.2-01

Universitatea ,,Eftimie Murgu”din Reşiţa
3

Ediţia 1/ Revizia 0

(4) derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiarii interni şi externi, sau identificate
prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare;
(5) dezvoltarea bazei materiale pe bază de contracte de cercetare şi colaborare, precum şi alte
venituri;
(6) acordarea de consultanţă de specialitate, în ceea ce priveşte activitatea aplicativă şi de
cercetare desfăşurată în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, precum şi în cadrul altor
programe de cercetare derulate;
(7) acordarea de consultanţă de specialitate la solicitarea persoanelor interesate din domeniilor
de cercetare ale C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
(8) înfiinţarea şi dotarea unui centru de lucru, cuprinzând cel puţin o sală dotată cu mijloace
tehnico-ştiinţifice necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor prevăzute în prezentul
regulament;
(9) organizarea unor manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane etc., pe teme din domenii
ştiinţifice de competenţă, cu sprijinul universităţii;
(10) publicarea de lucrări ştiinţifice, care să includă rezultatele centrului şi să justifice parţial
activitatea cestuia, la manifestări ştiinţifice din domeniile de competenţă, cu aportul universităţii;
(11) încheierea de acorduri cu parteneri români şi străini, cu aprobarea Consiliului de
Administraţie, pentru derularea de activităţi ştiinţifice, tehnice şi de dezvoltare;
(12) participarea la programe de cercetare ştiinţifică naţionale, europene şi internaţionale, prin
obţinere de granturi sau în programe lansate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior (CNCSIS), Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS),
Uniunea Europeană.
Art. 9
În cadrul C.C.S.I.S.U.E.M.R. se mai pot desfăşura următoarele activităţi:
(1) activităţi de evaluare şi îndrumare a altor studenţi, care nu sunt membri ai centrului în
domeniile de competenţă;
(2) organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară, la cererea unor terţi;
(3) organizarea de baze de date, realizarea de publicaţii, inclusiv pagini Web, sau alte
materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu scopul constituirii
C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
(4) alte activităţi în conformitate cu scopul centrului.

CAPITOLUL IV: Organizarea şi funcţionarea C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 10
Conducerea C.C.S.I.S.U.E.M.R. este asigurată de către Consiliul de Conducere alcătuit din: director
şi câte un coordonator pentru fiecare domeniu de cercetare prevăzut la Art. 11.
Art. 11
C.C.S.I.S.U.E.M.R. este structurat pe următoarele domenii:
(1) Mecanică, Mecatronică
(2) Electrotehnică, Electronică analogică şi digitală
(3) Automatizări
(4) Informatică aplicată.
Art. 12
(1) Directorul este cadru didactic al universităţii, ales prin vot secret, cu majoritate simplă, din
rândul membrilor C.C.S.I.S.U.E.M.R. şi propus spre aprobare Rectorului Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa, iar cei patru coordonatori ai domeniilor - aleşi prin vot secret, cu majoritate
simplă, din rândul membrilor C.C.S.I.S.U.E.M.R., sunt propuşi spre aprobare directorului centrului.
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(2) Directorul poate fi eliberat din funcţie prin votul secret, cu majoritatea simplă a membrilor
C.C.S.I.S.U.E.M.R. şi acordul Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa sau la iniţiativa
sa. Coordonatorii domeniilor pot fi eliberaţi din funcţie prin votul secret, cu majoritatea simplă a
tuturor membrilor C.C.S.I.S.U.E.M.R. şi acordul directorului C.C.S.I.S.U.E.M.R. sau la iniţiativa
acestora.
(3) Componenţa C.C.S.I.S.U.E.M.R.: directorul, coordonatorii domeniilor, membri şi alţi
invitaţi.
(4) Domeniile de cercetare au structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor,
contractelor de cercetare sau a unor oportunităţi.
(5) Modificări ale prezentului Regulament sunt iniţiate numai de către membrii
C.C.S.I.S.U.E.M.R., prin majoritate simplă, avizate de conducerea centrului, Consiliul de
administrație și aprobate de Senatul UEMR.
Art. 13
Consiliul de Conducere al C.C.S.I.S.U.E.M.R. ia decizii cu votul majorității simple a membrilor săi.
Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 14
Atribuţiile conducerii centrului:
(1) Primeşte, analizează şi decide asupra propunerilor de activităţi, colaborări, proiecte, alte
activităţi de cercetare şi participare la manifestări ştiinţifice.
(2) Adoptă structura generală a activităţilor pe cele patru domenii ştiinţifice la fiecare început
de semestru.
(3) Identifică şi face demersuri pentru atragerea unor surse de finanţare, în scopul funcţionării
optime şi dezvoltării materiale a C.C.S.I.S.U.E.M.R.
(4) Manageriază fondurile şi mijloacele centrului de cercetare.
(5) Convoacă reuniunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale a membrilor.
(6) Aprobă înfiinţarea grupurilor de lucru, componenţa precum şi atribuţiile interne.
(7) Confirmă primirea de noi membri şi propune revocarea membrilor ce încalcă prevederile
regulamentului de organizare și funcţionare.
(8) Stabileşte sarcinile şi, prin protocol, drepturile de autor, în cazul aprobării unor proiecte de
cercetare;
(9) Propune regulile de etică profesională C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 15
Atribuţiile directorului:
(1) Managementul Centrului şi implementarea politicii aprobate de Consiliu.
(2) Reprezentarea Centrului în relaţiile interne şi externe.
(3) Delegarea atribuţiilor coordonatorilor domeniilor.
Art. 16
Atribuţiile coordonatorului de domeniu:
(1) Ajută directorul centrului în activitatea de management, venind cu propuneri şi idei de
activităţi, noi membri şi contracte sau colaborări.
(2) Reprezintă directorul şi interesele centrului în relaţia cu ceilalţi membri sau invitaţi, cu
precădere în absenţa acestuia.
(3) Supraveghează activitatea celorlalţi membri şi invitaţi, cu precădere pe domeniul său.
(4) Deleagă altor membri din Consiliul de conducere parte din atribuțiile ce le revin.
Art. 17
Atribuţiile membrului:
(1) Drepturile membrului:
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a) Să desfăşoare activităţi propuse de directorul C.C.S.I.S.U.E.M.R. sau activităţi propuse de
oricare din membri, chiar şi de el însuşi, cu aprobarea directorului C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
b) Să beneficieze de resursele C.C.S.I.S.U.E.M.R., atât materiale, cât şi documentare;
c) Să beneficieze de ajutorul celorlalţi membri, al universităţii, al altor persoane sau entităţi
juridice, cu acordul directorului C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
d) Să poată participa cu idei şi alte contribuţii;
e) Să beneficieze de un instructaj obligatoriu de SSM şi PSI, cu confirmare scrisă.
(2) Obligaţiile membrului:
a) să-şi însuşească prevederile prezentului Regulamentului de organizare și funcționare a
centrului;
b) să desfăşoare activităţi propuse de directorul C.C.S.I.S.U.E.M.R. sau activităţi propuse de
oricare din membri, chiar şi de el însuşi, numai cu aprobarea directorului C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
c) să folosească şi păstreze cu responsabilitate resursele C.C.S.I.S.U.E.M.R., atât materiale,
cât şi documentare;
d) să nu genereze conflicte de nici o natură cu invitaţi, ceilalţi membri ai C.C.S.I.S.U.E.M.R.,
ai universităţii, sau alte persoane sau entităţi juridice;
e) să susțină activitatea centrului prin idei sau alte contribuţii de natură constructiv-pozitivă;
f) să respecte instructajul obligatoriu de SSM şi PSI, confirmat în scris.
Art. 18
Atribuţiile invitatului:
(1) Drepturile invitatului:
a) Să poată desfăşura activităţi propuse de directorul C.C.S.I.S.U.E.M.R. sau activităţi
propuse de oricare din membri, chiar şi de el însuşi, cu aprobarea directorului C.C.S.I.S.U.E.M.R.
şi sub supravegherea cel puţin a unui membru C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
b) Să poată beneficia de resursele C.C.S.I.S.U.E.M.R., atât materiale, cât şi documentare;
c) Să poată beneficia de ajutorul membrilor, al universităţii, al altor persoane sau entităţi
juridice, cu acordul directorului C.C.S.I.S.U.E.M.R.;
d) Să poată participa cu idei şi alte contribuţii.
(2) Obligaţiile invitatului:
a) Să nu genereze conflicte de nici o natură cu invitaţi, ceilalţi membri ai C.C.S.I.S.U.E.M.R.,
ai universităţii, sau alte persoane sau entităţi juridice;
d) Să susțină activitatea centrului prin idei sau alte contribuţii de natură constructiv-pozitivă;
e) Să respecte întocmai indicaţiile oricărui membru C.C.S.I.S.U.E.M.R.

CAPITOLUL V: Patrimoniul C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 19
Patrimoniul C.C.S.I.S.U.E.M.R. se constituie din:
(1) echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte documentaţii obţinute din contracte de
cercetare ştiinţifică, din fonduri obţinute în urma activităţii prevăzute din prezentul regulament,
precum şi din granturi şi proiecte câştigate de la instituţii din ţară şi din străinătate.
(2) donaţii şi sponsorizări;
(3) alte bunuri rezultate din acţiunea liber consimţită a membrilor sau donate de fundaţii;
(4) materiale, echipamente hardware şi / sau software, documente din universitate, acordate cu
titlul de împrumut pe o perioadă determinată de timp, pe bază de proces verbal de predare - primire,
cu acordul scris al gestionarului.
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CAPITOLUL VI: Sursele de finanţare a C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 20
Finanţarea C.C.S.I.S.U.E.M.R. este asigurată din:
(1) fonduri obţinute în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;
(2) granturi câştigate;
(3) fonduri rezultate din activităţile desfășurate în cadrul centrului;
(4) donaţii, subvenţii, concesiuni şi sponsorizări;
(5) taxe percepute din realizarea documentării, informării şi altor activităţi prevăzute în
prezentul regulament.
Art. 21
Fiind o entitate care atrage şi cheltuie fonduri, directorul prezintă şi supune aprobării
membrilor C.C.S.I.S.U.E.M.R. şi Consiliului de administrație următoarele documente:
(1) bugetul de venituri și cheltuieli aferent fiecărui an financiar (BVC) - până la data de 15
decembrie a anului anterior;
(2) execuția BVC - până la data de 15 ianuarie a anului următor.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 22
Prezentul regulament a fost discutat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 17.10.2018 şi
aprobat în şedinţa de Senat a UEMR din data de 08.11.2018.
Art. 23
Prezentul Regulament aprobat de Senatul UEM Reşiţa devine cadrul de funcţionare al
C.C.S.I.S.U.E.M.R.
Art. 24
C.C.S.I.S.U.E.M.R. îşi începe activitatea în urma aprobării funcţionării de către Senatul UEMR.
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