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STATUTUL 

 
Centrului de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism 

 
Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Denumirea centrului: Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism, denumire 
reprezentată în continuare prin acronimul CCAU. 

 
Art. 2. CCAU este o entitate de cercetare ştiinţifică aplicativă, inovare prin transfer şi 

diseminare de cunoştinţe, aflat în subordinea Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
constituit în cadrul Facultăţii de Geografie, Departamentul de Geografie Umană şi Turism prin 
hotărârea Senatului Universităţii în conformitate cu Strategia Universităţii, a Facultăţii, şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind înfiinţarea centrelor de cercetare în 
instituţiile de învăţământ superior.  

 
Art. 3. CCAU este o structură autonomă, fără personalitate juridică, cu profil profesional, 

ştiinţific şi educaţional. 

Art. 4. Sediul CCAU se află în cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Facultatea de 
Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România. 

Art. 5. CCAU se înfiinţează pe o perioadă nedeterminată. 

Art. 6. Constituirea CCAU este realizată de către membrii fondatori prin semnarea actului 
de constituire. 

Art. 7. Până la organizarea de alegeri generale conducerea CCAU va fi asigurată de un 
director ales de către membrii fondatori din cadrul acestora. Acesta va avea ca şi atribuţii 
organizarea activităţii Centrului. 

Art. 8. Organizarea alegerilor generale va avea loc în momentul în care Centrul de 
cercetare va dispune de un număr minim de 20 membri activi. 

Art. 9. Prezentul statut este adoptat de Adunarea Constitutivă a membrilor fondatori şi 
aprobat de către Consiliul Facultăţii de Geografie şi Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca. 
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Capitolul 2. Scop şi obiective 
 

Art. 10. Scopul CCAU 
CCAU are drept scop dezvoltarea programelor de cercetare aplicativă, inovare prin 

transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul geografiei umane -  aşezărilor şi urbanism -, 
derularea activităţilor de proiectare în amenajarea teritoriului şi urbanism, dezvoltarea 
programelor de formare profesională în domeniul Centrului şi acordarea de consultanţă 
persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 

Art. 11. Obiectivele CCAU  
Obiectivele CCAU sunt: 
a). Formarea cadrelor didactice tinere, studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor pentru 

cercetarea ştiinţifică aplicativă, inovare prin transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul 
geografiei umane  - aşezărilor şi urbanism. 

b). Contribuţia la cercetarea ştiinţifică aplicativă, inovare prin transfer şi diseminare de 
cunoştinţe în domeniul geografiei umane - aşezărilor şi urbanism -, se va realiza prin proiectare în 
amenajarea teritoriului şi urbanism, teoretizarea cunoştinţelor practice dobândite precum şi 
căutarea de noi soluţii şi strategii inovatoare de dezvoltare a aşezărilor şi structurilor aferente 
acestora. 

c). Diseminarea cercetării pe plan naţional şi internaţional prin participarea la conferinţe şi 
prin publicaţii în revista Centrului, reviste naţionale recunoscute şi internaţionale indexate în BDI 
şi ISI a rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică derulate prin CCAU. 

d). Promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte de cercetare între 
universităţi, centre, instituţii, unităţi de cercetare similare din ţară şi străinătate. 
 

Art. 12. Activităţile CCAU 
Activităţile principale realizate de CCAU pentru atingerea acestor obiective vor fi 

următoarele: 
a). Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare aplicativă, inovare prin transfer şi 

diseminare de cunoştinţe specifice temelor de cercetare. 
b). Realizarea de studii de specialitate în conformitate cu obiectivele CCAU. 
c). Elaborarea de proiecte de amenajarea teritoriului şi urbanism. 
d). Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară. 
e). Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în 

conformitate cu obiectivele Centrului. 
f). Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de geografia umană,  

- aşezări şi urbanism. 
g). Acordarea de consultanţă persoanelor şi instituţiilor interesate. 
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h). Alte activităţi în conformitate cu obiectivele CCAU. 
 
Art. 13. Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului se vor derula pe patru direcţii: 
1). Cercetare  
a) iniţierea de programe de cercetare cercetare aplicativă, inovare prin transfer şi 

diseminare de cunoştinţe specifice aşezărilor şi structurilor aferente acestora, urbanism şi 
amenajarea teritoriului; 

b) formarea unor echipe care să poată acoperi problemele complexe legate de studiul 
aşezărilor, urbanism şi amenajarea teritoriului; 

c) promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de 
conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice; 

d) elaborarea de cărţi, culegeri, materiale didactice prin care Centrul de cercetare să-şi 
aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.  

2). Formare 
a) formarea resursei umane în domeniul cercetării şi proiectării - cadre didactice tinere, 

masteranzi şi doctoranzi - în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de 
cercetarea ştiinţifică şi aplicaţii practice în domeniul Centrului; 

b) dezvoltare de programe de masterat în conformitate cu dinamica evoluţiei pieţii forţei 
de muncă şi a cererii identificate la nivelul absolvenţilor, pe domeniul specific al Centrului; 

c) dezvoltare de programe de studii în cadrul şcolii doctorale; 
d) dezvoltare de programe de training postuniversitar în domeniul reconversiei 

profesionale sau la cererea unor agenţi economici sau instituţii interesate. 
3). Proiectare 
a) elaborarea de studii de amenajarea teritoriului şi urbanism sub egida Universităţii, 

Facultăţii şi a Centrului de cercetare, individual sau în parteneriat cu alte instituţii de profil din 
ţară sau străinătate; 

b) elaborarea de strategii de dezvoltare şi a altor studii de profil în care CCAU are 
competenţe, individual sau în parteneriat cu alte instituţii de profil din ţară sau străinătate; 

c) elaborare de capitole sau secţiuni de specialitate în cadrul unor proiecte în care Centrul 
de cercetare este partener sau proiectant de specialitate. 

4). Consultanţă 
a) acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul Centrului pentru instituţii publice 

şi private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale în domeniul geografiei umane, 
aşezărilor, urbanism şi amenajarea teritoriului; 

b) sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în dezvoltarea de 
programe de cercetare pe domeniul Centrului; 
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c) punerea la dispoziţia persoanelor interesate a rezultatelor cercetărilor desfăşurate în 
cadrul Centrului, prin pagina web a acestuia şi a lucrărilor elaborate; 

d) identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, 
naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-economic; 

e) punerea la dispoziţia persoanelor interesate a bibliotecii Centrului, respectiv a bazei de 
date statistice şi cartografice. 

 
Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile membrilor 

 
Art. 14. Membrii Centrului de cercetare 
a). Pot fi membri ai Centrului de cercetare cadre didactice cu activitatea de bază în 

Universitatea “Babeş-Bolyai” care desfăşoară activitate de cercetare în domeniul Centrului, 
studenţi masteranzi din cadrul Universităţii şi doctoranzi din şcoala doctorală a acesteia precum şi 
orice persoană care lucrează în domeniul Centrului, cu condiţia de a fi implicată în cel puţin una 
din activităţile derulate în cadrul Centrului de cercetare.  

b). Pot fi cooptaţi în cadrul Centrului de cercetare şi membri temporari externi invitaţi ca 
urmare a unor programe comune de cercetare.  

c). Sunt consideraţi membri fondatori ai CCAU cei care au semnat actul de constituire al 
acestuia.  

d). Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care 
prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului. 

e). Persoana care doreşte să devină membru al CCAU va înainta Consiliului 
Administrativ al Centrului o cerere însoţită de două recomandări ale unor membri ai Centrului.  

f). Cererea de primire ca membru al Centrului este aprobată prin vot secret de Consiliul 
Administrativ al CCAU, cu majoritate simplă de voturi.  

g). Nu se face nici o diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în Centru, toţi 
având calitatea de membru.  

h). Renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă înaintată spre aprobare 
Consiliului Administrativ al Centrului.  

i). Statutul de membru activ al centrului va înceta de drept după ce persoana îşi va realiza 
descărcarea de sarcină şi lichidarea privind posesia unor bunuri deţinute din patrimoniul 
Centrului de cercetare. 

 
Art. 15. Condiţiile de activare în cadrul CCAU 
Orice persoană care doreşte să activeze în cadrul Centrului de cercetare trebuie: 
a). Să-şi însuşească prevederile Statutului şi Regulamentului de funcţionare. 
b). Să se angajeze cu bună credinţă că va contribui la dezvoltarea Centrului de cercetare. 
c). Să fie acceptat prin hotărârea Consiliului Administrativ. 
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Art. 16. Drepturile membrilor Centrului de cercetare 
Drepturile membrilor Centrului de cercetare sunt următoarele: 
a). Să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. 
b). Să iniţieze şi să dezvolte programe de cercetare şi alte acţiuni în domeniul Centrului. 
c). Să iniţieze şi să dezvolte, cu acordul Consiliului Administrativ, relaţii de colaborare 

ştiinţifică. 
 
Art. 17. Obligaţiile membrilor Centrului de cercetare 
Obligaţiile membrilor Centrului de cercetare sunt următoarele: 
a). Să informeze şi să supună Consiliului Administrativ proiecte de cercetare sau 

propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele Centrului. 
b). Să dea dovadă de fidelitate, solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările Centrului. 
c). Să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor Centrului de cercetare. 
d). Să nu înstrăineze bunuri şi informaţii aparţinătoare Centrului de cercetare fără acordul 

Directorului Centrului şi avizul Consiliului Administrativ. 
e). Să nu facă parte din alte Centre de cercetare din ţără sau străinătate. 
 
Art. 18. Calitatea de membru al Centrului de cercetare încetează la cerere. Orice membru 

se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunţa la calitatea de membru al Centrului în 
urma unei cereri scrise. 

 
Art. 19. Calitatea de membru al Centrului de cercetare poate fi retrasă numai în cazuri 

deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu un număr de voturi egal cu ⅔ 
din numărul membrilor Centrului cu drept de vot.  

 
Art. 20. Pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor Statutului sau a realizării cu 

superficialitate a lucrărilor, se aplică dispoziţiile Codului Muncii şi prevederile legale din 
domeniu. 
 
Capitolul 4. Organizarea, conducerea şi administrarea CCAU 
 

Art. 21. Organigrama CCAU 
Centrul de cercetare are următoarea organigramă: 
a). Adunarea Generală. 
b). Consiliul Administrativ. 
c). Directorul Centrului. 
d). Şef de Compartiment. 
e). Secretarul ştiinţific. 
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Art. 22. Adunarea Generală a Centrului este compusă din toţi membri săi activi şi din 
membri onorifici. Ea se reuneşte o dată pe an şi ori de câte ori este convocată de către Consiliul 
Administrativ, sau la cererea a cel puţin ¼ din membrii săi.  
 

Art. 23. Atribuţiile Adunării Generale 
Atribuţiile Adunării Generale sunt: 
a). Alegerea şi revocarea organelor de conducere. 
b). Analiza rapoartelor Consiliului Administrativ asupra activităţii Centrului şi a situaţiei 

lui financiare. 
c). Votarea bugetului şi a programelor de cercetare. 
d). Aprobarea noilor cereri de adeziune. 
e). Alegerea şi aprobarea membrilor Consiliului Administrativ. 
f). Reînoirea mandatului membrilor Consiliului Administrativ. 
g). Ratificarea tuturor acţiunilor Centrului pentru care puterile statutare ale Consiliului 

Administrativ sunt insuficiente. 
h). Votarea Statutului cu toate modificările ulterioare ale acestuia. 

 
Art. 24. Modalităţi de vot 
Modalităţile de vot în cadrul Adunării Generale sunt: 
a). Fiecare membru al Adunării Generale nu are decat un singur mandat. 
b). Deciziile ordinare se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, cu voturile 

exprimate valabil, în condiţiile de satisfacere a cvorumului (⅓ din totalitatea membrilor). 
c) Deciziile asupra modificării Statutului sau asupra dizolvării Centrului se iau cu o 

majoritate absolută de ¾ din totalul membrilor prezenţi. 
 
Art. 25. Convocarea Adunării Generale 
Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurare. 

Consiliul Administrativ prin intermediul secretariatului are ca sarcină să aducă la cunoştinţa 
membrilor Adunării Generale ordinea de zi, precum şi toate materialele supuse deliberărilor. 

 
Art. 26. Organele de conducere şi administrare 
Organele de conducere şi administrare a CCAU sunt: 
a). Consiliul Administrativ. 
b). Directorul Centrului. 
c). Şefii de compartimente. 
d). Secretarul ştiinţific. 
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Art. 27. Organul deliberativ al Centrului de cercetare este reprezentat de Consiliul 
Administrativ. 

Art. 28. Consiliul Administrativ, format din 5 - 9 membri, aleşi de Adunarea Generală pe 
o perioada de 4 ani, asigură conducerea executivă şi administrarea Centrului. 

Art. 29. Alcătuirea Consiliului Administrativ 
Consiliul Administrativ este format din: 
a). Directorul Centrului 
b). Secretarul ştiinţific 
c). Şefii de compartimente 
d). Membrii fondatori 

 
Art. 30. Reuniunile Consiliului Administrativ 
Consiliul Administrativ se reuneşte de trei ori pe an sau ori de cate ori este necesar, la 

convocarea Directorului Centrului sau la cererea a cel puţin ¼ din numărul membrilor Centrului. 
Prezenţa a ⅔ din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea deliberărilor. 
Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, 
votul Directorului Centrului este decisiv. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii 
Centrului. 
 

Art. 31. Atribuţiile Consiliului Administrativ 
Consiliul Administrativ este investit cu toate drepturile necesare pentru a putea lua acele 

decizii care nu sunt rezervate Adunării Generale, respectând legislaţia şi prevederile 
regulamentelor universitare: 

a). Coordonează şi corelează activitatea colectivului Centrului în vederea atingerii 
obiectivelor fixate în prezentul statut şi în programul de activitate. 

b). Identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea 
funcţionării Centrului de cercetare. 

c). Reprezintă Centrul de cercetare în relaţia cu Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca. 

d). Reprezintă Centrul de cercetare în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii externi. 
e). Adoptă planul strategic al Centrului de cercetare şi le aprobă pe cele ale fiecărui 

compartiment de cercetare pentru o perioadă de 2 ani. 
f). Adoptă planul anual de activitate al Centrului. 
g). Primeşte şi avizează rapoartele anuale de activitate ale Compartimentelor Centrului de 

cercetare. 
h). Se preocupă de dezvoltarea bazei materiale. 
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i). Administrează fondurile şi mijloacele fixe ale Centrului de cercetare. 
j). Elaborează regulamente de funcţionare internă al Centrului de cercetare. 
k). Stabileşte structura compartimentelor Centrului de cercetare, componenţa acestora 

precum şi atribuţiile interne. 
l). Rezolvă problemele curente apărute în activitatea Centrului. 
m). Confirmă primirea de noi membri şi propune Adunării Generale revocarea membrilor 

care încalcă prevederile Statutului. 
n). Stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare/proiectare, şi, prin protocol, 

drepturile de autor.  
o). Stabileşte cuantumul drepturilor salariale ale membrilor activi ai Centrului de 

cercetare care participă în programe de cercetare şi proiecte cu finanţare, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

p). Împreună cu responsabilul economico-financiar al Universităţii asigură administrarea 
bugetului Centrului de cercetare. 

q). Ia măsuri pentru promovarea imaginii Centrului. 
 
Art. 32. Administrare 
Activitatea Centrului de cercetare se organizează şi realizează în conformitate cu 

Hotărârile Consiliului Administrativ. 
 
Art. 33. Conducerea operativă a Centrului de cercetare este asigurată de Directorul 

Centrului. 
 
Art. 34. Modalităţi de alegere a Directorului Centrului 
a). Alegerea Directorului Centrului se realizează de către Adunarea Generală prin 

majoritatea absolută a membrilor prezenţi (¾ din totalitatea membrilor), cu voturile exprimate 
valabil, în condiţiile de satisfacere a cvorumului (½ din totalitatea membrilor) şi este numit de 
Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca la propunerea Consiliului Facultăţii de 
Geografie. 

b). Directorul Centrului trebuie să aibă gradul de profesor, conferenţiar universitar sau 
cercetător I, II. 

c). În funcţia de Director al Centrului poate fi ales un membru activ al Centrului de 
cercetare, cadru didactic sau cercetător, care posedă o bogată experienţă ştiinţifică şi face dovada 
unei exemplare conduite profesionale şi umane.  

d). În prealabil acesta trebuie să-şi depună candidatura şi platforma-program cu cel puţin 
15 zile înainte de data alegerilor pentru consultare publică. Platforma program va fi afişată pe 
site-ul Centrului de cercetare şi la sediul acestuia pentru consultare şi dezbatere. 
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e). Directorul Centrului este ales pentru un mandat de 4 ani. De regulă, el nu poate asigura 
mai mult de două mandate consecutive.  

 
Art. 35. Atribuţiile Directorului CCAU 
Atribuţiunile Directorului Centrului de cercetare cuprind următoarele: 
a). Reprezintă Centrul de cercetare în toate acţiunile vieţii civile în cadrul Universităţii 

precum şi în exteriorul acesteia pe plan intern şi internaţional. 
b). Convoacă şi conduce Adunarea Generală şi reuniunile Consiliului Administrativ. 
c). Are calitatea de a reprezenta în justiţie Centrul de cercetare, dacă este cazul. 
d). Are responsabilitatea de a aduce la cunoştinţa autorităţilor interesate în intervalul de 

timp legal orice schimbare survenită în administrarea sau conducerea Centrului de cercetare. 
e). Are calitatea de coordonator ştiinţific principal al Centrului de cercetare. 
f). Are responsabilitatea de atragere de fonduri, resurse umane şi financiare pentru 

dezvoltarea Centrului. 
g). Urmăreşte aplicarea Statutului şi a regulamentelor interne de funţionare a Centrului de 

cercetare. 
 

Art. 36. Directorul Centrului de cercetare este asistat de responsabilul secretariatului 
ştiinţific. 

 
Art. 37. Compartimentele de cercetare 
Compartimentele CCAU au o structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor care 

se derulează pe baza unor contracte de cercetare şi proiectare sau a unor oportunităţi şi includ 
cadre didactice, cercetători ştiinţifici, proiectanţi de specialitate autorizaţi, doctoranzi, masteranzi. 

 
Art. 38. Structura compartimentelor de cercetare 
Compartimentele CCAU sunt următoarele: 
a). Compartimentul de cercetare. Acesta se ocupă cu cercetarea ştiinţifică aplicativă şi 

inovare prin transfer în domeniile de competenţă ale Centrului şi este compus din cadre didactice, 
cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi.  

b). Compartimentul de proiectare şi consultanţă. Acesta se ocupă cu elaborarea de 
proiecte în care Centrul are competenţe şi este compus din cadre didactice, proiectanţi de 
specialitate autorizaţi, experţi externi, cercetători, doctoranzi. 

c). Compartimentul de formare a resurselor umane şi diseminare a rezultatelor. Acesta se 
ocupă cu organizarea de training-uri, cursuri de specializare, şcoli de vară, realizarea de publicaţii 
sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele Centrului, 
organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme legate domeniul de cercetare. Acesta 
este compus din cadre didactice, doctoranzi.   
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Art. 39. Coordonarea compartimentelor 
a). Coordonarea activităţii compartimentelor Centrului de cercetare este realizată de către 

şefii de compartiment. Aceştea sunt aleşi de către Adunarea Generală în şedinţă extraordinară la 
propunerea Directorului Centrului prin majoritatea absolută a membrilor prezenţi (¾ din 
totalitatea membrilor), cu voturile exprimate valabil, în condiţiile de satisfacere a cvorumului (½ 
din totalitatea membrilor).  

b). În funcţia de şef de compartiment pot fi aleşi membri ai Centrului de cercetare, cadre 
didactice şi cercetători, care posedă o bogată experienţă ştiinţifică şi fac dovada unei exemplare 
conduite profesionale şi umane. 

 
Art. 40. Atribuţiile şefilor de compartimente 
Atribuţiunile şefilor de compartiment cuprind:  
a). Coordonarea activităţii compartimentului în conformitate cu specificul acestuia. 
b). Participarea la şedinţele Consiliului Administrativ al căror membri sunt de drept. 
c). Întocmirea de planuri, programe, rapoarte de cercetare şi activitate a compartimantului. 
d). Monitorizarea activităţii personalului şi pontarea acestuia. 
e). Reprezentarea compartimentului în raport cu Centrul de cercetare. 
 
Art. 41. Mandatul unui şef de compartiment este de 4 ani. 
 
Art. 42. Se pot înfiinţa noi compartimente şi se pot desfiinţa sau comasa cele existente, la 

propunerea Consiliului Administrativ sau a membrilor Centrului, în conformitate cu dispoziţiile 
finale privind modificarea prezentului statut. 

 
Art. 43. Secretarul ştiinţific al Centrului este ales pentru un mandat de 4 ani de către 

Adunarea Generală dintre membrii activi ai centrului.  
 
Art. 44. Atribuţiile Secretarului ştiinţific 
Atribuţiile Secretarului ştiinţific al Centrului sunt: 
a). Întocmeşte documentele cu privire la activitatea centrului, publicaţii, situaţia 

economico-financiară. 
b). Coordonează activitatea secretariatului ştiinţific. 
c). Preia prin delegare atribuţiile Directorului Centrului în absenţa acestuia. 
 
Art. 45. Gestiunea economico-financiară 
Gestiunea economico-financiară a Centrului de cercetare se realizează în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Consiliul Administrativ împreună cu responsabilui economico-financiar al 
Universităţii asigură administrarea bugetului Centrului de cercetare. 
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Art. 46. Controlul gestiunii Centrului de cercetare se exercită de către contabilul şef al 
Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, de compartimentul de audit intern şi dacă este 
cazul de auditori externi. 

 
Capitolul 5. Finanţare şi patrimoniu 

 
Art. 47. Finanţarea CCAU 
Finanţarea Centrului de cercetare se realizează prin aport complex, astfel: 
a). Venituri din activităţi proprii: realizate din contracte de cercetare şi proiectare, 

consultanţă şi evaluare, expertize tehnice, venituri din organizarea unor manifestări ştiinţifice, 
taxe de şcolarizare pentru training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară. 

b) Donaţii, finanţări şi sponsorizări, în lei şi în valută de la persoane fizice sau juridice 
române sau străine. 

c). Donaţii de bunuri materiale necesare şi utile Centrului de cercetare, primite de la 
persoane fizice sau juridice române sau străine. 

Toate aceste fonduri vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate. 
 
 Art. 48. Patrimoniul Centrului de cercetare 

Patrimonial Centrului este constituit din echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte 
documentaţii obţinute din contracte de cercetare ştiinţificã, din alte fonduri obţinute în urma 
activităţii prevăzute prin acest statut, precum şi din granturi şi proiecte câştigate prin licitaţii 
publice, de la instituţii din ţară şi străinătate. 

 
Art. 49. Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca asigură constituirea patrimoniului 

iniţial, utilizarea bazei materiale şi, prin calitatea sa de persoană juridică, asigură facilităţi de 
ordin tehnic, economic şi juridic.  

 
Art. 50. Centrul de cercetare are uzufructul echipamentelor şi instalaţiilor precum şi a 

altor bunuri achiziţionate prin programele de cercetare proprii, pe toată durata existenţei sale, 
acestea făcând parte din patrimoniul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 
Art. 51. Accesul la folosirea resurselor materiale şi umane ale Centrului de cercetare este 

posibilă pentru utilizatori externi prin plata unor taxe stabilite. 
 

Art. 52. Utilizarea resurselor 
Resursele atrase sunt destinate să asigure: 
a). Salariile personalului. 
b). Cheltuielile de funcţionare. 
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c). Finanţarea investiţiilor. 
d). Materiale necesare funcţionării. 
e). Perfecţionarea resursei umane: formarea şi perfecţionarea membrilor centrului prin 

participarea la cursuri şi schimburi de experienţă în ţară şi străinătate, participări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

f). Diseminarea rezultatelor cercetării: organizarea de manifestări ştiinţifice proprii, 
editare carte şi revistă. 

g). Finanţarea întreţinerii şi înlocuirii mijloacelor fixe. 
 

Capitolul 6. Asociere şi colaborare 
 
Art. 53. În vederea participării la proiecte de cercetare şi proiectare interne şi 

internaţionale de anvergură Centrul de cercetare îşi rezervă dreptul la asociere cu alte centre de 
cercetare similare din ţară sau străinătate respectiv alte persoane juridice reprezentate de institute 
de cercetare, SRL-uri, SA-uri, prin intermediul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca ca şi 
persoană juridică în baza temeiului legal enunţat de Codul Comercial (art. 251-256) - Asocierea 
în participaţiune -, Codul Fiscal (art. 28 şi art. 86) precum şi de Normele de aplicare a Codului 
Fiscal. 

 
Art. 54. Reglementarea asocierii în participaţiune se va realiza prin intermediul unui 

contract de asociere în care se vor detalia toate aspectele juridice ale asocierii. 
 
Art. 55. Contractul de asociere în participaţiune devine legal numai după semnarea 

ambelor părţi contractante. 
 
Art. 56. Pentru realizarea programelor de cercetare la care există finanţare, pe perioada 

desfăşurării programelor, pot participa şi alte cadre didactice sau/şi cercetători, studenţi 
masteranzi, doctoranzi, din Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, din alte centre 
universitare şi de cercetare, precum şi cercetători din instituţiile cu care s-au incheiat parteneriate.  

 
Art. 57. Consiliul Administrativ al Centrului de cercetare poate angaja temporar personal 

de cercetare din exterior pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în condiţiile legii şi ale 
Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Remunerarea se va face din resursele proprii. 

  
Art. 58. Din categoria personalului angajat în regim temporar fac parte: 
a). Doctoranzii - asimilaţi în primul an de studii universitare asistenţilor de cercetare, iar 

ulterior, până la încheierea ciclului de studii universitare de doctorat, sunt asimilaţi cercetătorilor 
ştiinţifici. Activitatea lor este subordonată Şcolii Doctorale din care fac parte şi este coordonată şi 
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reglementată de Institutul de Studii Doctorale în colaborare cu Consiliul Cercetării Ştiinţifice al 
Universităţii. 

b). Postdoctoranzii - asimilaţi cercetătorilor ştiinţifici gradul III. Ei sunt angajaţi în regim 
temporar, fără limită de vârstă sau durată a studiilor postdoctorale, veniturile lor fiind asigurate 
din resursele financiare extrabugetare angajate de Unitatea de Cercetare din care face parte 
directorul programului postdoctoral. Devine director al unui program postdoctoral orice cadru 
didactic (cel puţin conferenţiar) sau de cercetare (cel puţin CS II) care din resurse extrabugetare 
angajează cel puţin un postdoctorand. Activitatea postdoctorazilor este subordonată Unităţii de 
Cercetare din care fac parte şi este coordonată de Departamentul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
în colaborare cu Consililul Cercetării Ştiinţifice. Orice program postdoctoral este înregistrat în 
cadrul Departamentului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Universităţii. 

c). Cercetătorii (incluzând toate gradele) - sunt angajaţi în regim temporar, fără limită de 
vârstă sau durată, din veniturile extrabugetare ale Unităţii de Cercetare din care face parte 
directorul programului de cercetare. Devine director al unui program de cercetare orice cadru 
didactic sau de cercetare, doctor în domeniul său, care din resurse extrabugetare angajează cel 
puţin un cercetător. Activitatea cercetătorilor este subordonată Unităţii de Cercetare în care au 
fost angajaţi şi este coordonată de Departamentul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în colaborare 
cu Consililul Cercetării Ştiinţifice. 

d). Personal auxiliar de cercetare cu studii superioare (ex. experţi, inspectori, consilieri, 
manageri de cercetare) şi/sau medii (ex. tehnicieni) - sunt angajaţi în regim temporar, fără limită 
de vârstă sau durată, din veniturile extrabugetare ale Unităţii de Cercetare din care face parte 
directorul programului de cercetare. 

 
Art. 59. Drepturile personalului angajat în regim temporar  
Ei pot alege şi pot fi aleşi în orice structură a Centrului de cercetare, în condiţiile legii, cu 

două constrângeri:  
a). Nu pot fi aleşi într-o structură dacă mandatul în structura respectivă este mai mare 

decât perioada pe care sunt angajaţi la Centrul de cercetare. 
b). Nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în relaţie cu structuri didactice. 

 
Capitolul 7. Dispoziţii finale 
 

Art. 60. Centrul de cercetare poate avea însemne proprii, diferite de cele ale facultăţii. 
 
Art. 61. Recunoaşterea juridică a actelor şi documentelor emise de către CCAU se va 

realiza prin semnătura Decanului Facultăţii de Geografie şi ştampila unităţii sau după caz de 
semnătura Rectorului Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi ştampila unităţii. 
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Art. 62. Baza informaţională a Centrului de cercetare este confidenţială şi doar pentru uz 
intern în scopul cercetării şi proiectării.   

 
Art. 63. Sustragerea de informaţii din Baza de date a Centrului de cercetare de către 

membrii Centrului fără acordul Consiliului Administrativ în scopul valorificării acestora în alte 
scopuri decât cele în interesele Centrului se consideră o încălcare flagrantă a prezentului Statut şi 
poate atrage după sine excluderea din Centru. 

 
Art. 64. Dizolvarea Centrului de cercetare poate fi decisă de Adunarea Generală a CCAU, 

Consiliul Facultăţii de Geografie şi de Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca care vor 
stabili şi destinaţia dotărilor şi fondurilor rămase după lichidare.  

 
Art. 65. Lichidarea Centrului de cercetare şi a mijloacelor fixe şi mobile se face în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 66. Centrul de cercetare se poate transforma în persoană juridică prin hotărârea 

Adunării Generale a Centrului.  
 
Art. 67. Modificări ale Statutului Centrului de cercetare sunt posibile numai cu avizul 

Consiliului Administrativ şi aprobarea Consiliului Facultăţii de Geografie şi a Senatului 
Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.  

 
Art. 68. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Consiliul Administrativ, sau 

prin petiţie semnată de cel puţin 10 % din membrii Centrului de cercetare. Amendamentele la 
prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin ⅔ din numărul membrilor 
Centrului de cercetare. 

 
Art. 69. Activitatea Centrului de cercetare trebuie să fie conformă cu prezentul statut 

aprobat de Adunarea Constituantă, cu completările şi modificările ulterioare aprobat de Adunarea 
Generală.  

 
Art. 70. În vederea bunei organizări a activităţii Centrului de cercetare se vor elabora 

regulamente de funcţionare internă. 
 
Art. 71. Centrul de cercetare îşi începe activitatea în urma aprobării funcţionării de către 

Consiliului Facultăţii de Geografie şi a Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
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Art. 72. Prezentul Statut, aprobat de Consiliului Facultăţii de Geografie şi a Senatul 
Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, devine cadru de funcţionare al Centrului de cercetare.  

 
 


