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Anexa 4 

 

STATUTUL UNITĂŢII DE CERCETARE (centre şi grupuri de cercetare)* 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Denumirea unităţii de cercetare: Centrul de cercetări pentru arhitecturi avansate 

de procesare a informaţiei (CCAAPI) 

Art. 2. (1). Unitatea de cercetare se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările în vigoare 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

cu modificările şi completările ulterioare 

- Carta  Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

- Regulamentul de desfăşurare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare în Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu. 

- Alte acte normative în materie 

Art. 3. Sediul Unităţii de cercetare este în Sibiu, ULBS, Facultatea de inginerie, Str. E. 

Cioran, Nr. 4, telefon: 0269-217928, site  web: http://acaps.ulbsibiu.ro/index.php/en/ 

 

Art. 4. (1). Misiunea unităţii de cercetare consta in principal in cercetarea/dezvoltarea 

unor sisteme si arhitecturi de calcul inovative, caracterizate de eficienta, inteligenta si 

optimizate multi-obiectiv automata. 

(2) In cadrul unităţii de cercetare îşi desfăşoară activitatea cadre didactice universitare, 

cercetători, studenţi doctoranzi şi masteranzi de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu precum şi 

cercetători asociaţi (Dacă este cazul se continuă). 

Art. 5. Durata: Unitatea de cercetare îşi desfăşoară activitatea pe perioadă nederminată, 

începând cu data aprobării prezentului statut de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu. 

Capitolul II. Scopul şi obiectul de activitate 

Art. 6. Scopul unităţii de cercetare constă în: dezvoltarea unor sisteme si arhitecturi de 

calcul inovative, caracterizate de eficienta, comportament inteligent si optimizate multi-

obiectiv (performanta, energie consumata, complexitate etc.). In deplina concordanta cu 

abilitatile stiintifice dovedite ale membrilor sai, cercetarile centrului se vor focaliza in special pe 

domeniile sistemelor avansate de calcul, data mining si inteligenta artificiala, computer vision. 
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Obiectivele strategice ale centrului sunt, in principal, urmatoarele: 

• abordarea unor noi teme de cercetare în ştiinţa şi tehnologia informaţiei, in special in 

domeniile anterior mentionate, de actualitate si impact la nivel naţional şi internaţional; 

• perfecţionarea cadrelor de cercetare ale centrului prin efectuarea de stagii în ţară şi 

străinătate; 

• identificarea şi valorificarea unor noi surse de finanţare a cercetărilor, existente la nivel 

naţional şi internaţional; 

• creşterea numărului şi a calităţii produselor ştiinţifice dezvoltate; 

• diversificarea şi amplificarea modului de valorificare/diseminare a rezultatelor 

cercetărilor, în principal prin publicarea acestora în conferinţe şi reviste de prestigiu 

internaţional, acreditate ISI Thomson Reuters sau indexate in baze de date internationale de real 

prestigiu si impact stiintific; 
• achiziţionarea de noi echipamente moderne de cercetare în domeniul ştiinţei şi 

tehnologiei informaţiei; 

• obţinerea de fonduri importante prin activitatea de cercetare contractuală; 

• participarea în programe de cercetare ale Comunităţii Europene, NATO, alte programe 

internaţionale etc.; 

• organizarea unor conferinţe ştiinţifice internaţionale pe un domeniul arhitecturilor 

avansate de procesare a informaţiei. 

• creşterea prestigiului şi competitivităţii Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în 

dezvoltarea cercetării-inovării şi învăţământului superior in domeniul calculatoare si tehnologia 

informatiei; 

• crearea unui cadru formativ şi de cercetare care să conducă la creşterea calităţii pregătirii 

prin doctorat în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor; 

• promovarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv interdisciplinare, 

transdisciplinare şi multidisciplinare, atât la nivelul Universităţii cât şi al altor unităţi 

colaboratoare; 

• formarea şi sprijinirea specialiştilor, doctoranzilor şi studenţilor în domeniul ştiinţei şi 

ingineriei calculatoarelor, cu deosebire a celor din Universitate; 

• realizarea protecţiei proprietăţii intelectuale în domeniul de activitate. 

 

(Aici se va detalia misiunea unităţii de cercetare făcând referire la tipul unităţii: Cercetare 

fundamentală / Valorificare cercetare şi transfer tehnologic / Consultanţă / Promovarea culturii) 

*Pentru institut de cercetare se va elabora o metodologie adiţională de înfiinţare şi 

funcţionare
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Art. 7. Domeniile de competentă ale unităţii de cercetare - se vor enumera domeniile, prin 

selecţie din Anexa C. 

Computer science and informatics: informatics and information systems, computer science, 

scientific computing, intelligent systems 

Art. 8. (1). Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 

a) Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice, în analele facultăţilor sau în 

reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 

b) Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional; 

c) Cărţi, tratate, manuale, reviste cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse la bibliotecile 

ULBS; 

d) Brevete, patente, alte produse cu drepturi de proprietatea intelectuală; 

e) Rapoarte de cercetare periodice şi / sau anuale; 

f) Sisteme, modele, rapoarte de grup şi individuale, soluţii de probleme însoţite de 

documentaţii corespunzătoare; 

g) Lucrări („opere”) și manifestări cu caracter cultural-artistic (doar pentru centrele de tipul 

Creaţie artistică şi promovarea culturii 

(2). Rezultatele activităţii de cerceare ştiinţifică în formele prezentate la alin (1) sunt 

proprietatea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, care va exercita dreptul de autor şi drepturile 

acestuia, conform legislaţiei în vigoare.  

Capitolul III. Structuri de organizare şi funcţionare -  

Art. 9. Structura de organizare şi funcţionare a institutului de cercetare este prezentată în 

Anexa B la prezentul statut. 

Art. 10. Consiliul ştiinţific (CS) al universităţii (respectiv consiliul facultăţii / 

departamentului) este organismul abilitat, să coordoneze activitatea unităţilor de cercetare. CS se 

reuneşte o dată pe an pentru a analiza activitatea unităţii de cercetare şi pentru a stabili direcţiile de 

dezvoltare viitoare. La solicitarea directorului unităţii de cercetare, CS poate dezbate probleme ce 

tin de funcţionarea curentă a unităţii de cercetare. 

Art. 11. (1). Organele de conducere şi administrare ale unităţii de cercetare sunt 

consiliul ştiinţific, directorul şi secretarul ştiinţific 

 (2) Consiliul Ştiinţific este format din directorul unităţii de cercetare, secretarul ştiinţific şi  

coordonatorii compartimentelor de cercetare  

(3) Consiliul Ştiinţific se reuneşte de trei ori/an sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea directorului sau la cererea a cel puţin jumătate din numărul membrilor unităţii de 

cercetare. Prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea 
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deliberărilor. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi; în caz de egalitate de 

voturi, votul Directorului Centrului, este decisiv. 

(4). Atribuţiile Consilului Ştiinţific al unităţii de cercetare sunt: 

- coordonează şi corelează activitatea colectivelor în vederea îndeplinirii scopului prevăzut în 

prezentul statut şi în programele operaţionale; 

- avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

- elaborează rapoarte de activitate anuale şi periodice; 

- avizează programele de cercetare, teme şi proiecte de cercetare, parteneriate; 

- asigură dezvoltarea bazei materiale; 

- identifică resurse de finanţare pentru funcţionarea în bune condiţii. 

(5). Directorul asigură conducerea operativă a unităţii de cercetare. Acesta este desemnat 

prin modalităţile prevăzute de lege, cu avizul prealabil al Consiliului ştiinţific al unităţii de 

cercetare.  

Atribuţiile directorului sunt: 

- reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare şi 

administrative din ULBS ; 

- coordonează activităţile operaţionale ale unităţii de cercetare conform planului operaţional 

propus şi avizat de CS; 

- convoacă şi conduce reuniunile CS; 

- prezintă raportul anual / periodic în CS şi pune în practică toate recomandările şi deciziile 

acestui for; 

(6). Secretarul ştiinţific coordonează derularea activităţilor ştiinţifice la nivelul unităţii de 

cercetare. Acesta este propus de către Directorul unităţii de cercetare şi aprobat de către Consiliul 

ştiinţific. 

(7). Coordonatorii compartimentelor de cercetare asigură derularea activităţilor ştiinţifice pe 

domeniile de competenţă ale unităţii de cercetare. Aceştia sunt propuşi de către Directorul şi 

secretarul ştiinţific şi sunt aprobaţi de către Consiliul ştiinţific al unităţii de cercetare. 

 

Capitolul IV. Personalul unităţii de cercetare 

Art. 12. (1). Personalul de cercetare ştiinţifică al unităţii de cercetare este format din: 

- membri activi, reprezentând cadre didactice şi cercetători, titulari ai Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu, studenţi, dar şi cercetători care provin din alte organizaţii, prevăzuţi în 

Anexa A la prezentul statut. Modificarea componenţei acestei liste este de competenţa 

Consiliului ştiinţific; 
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- membri onorifici, care pot fi persoane fizice şi juridice. Titlul de membru onorific poate fi 

acordat de către Consiliul Ştiinţific, persoanelor sau membrilor asociati, care au adus 

contribuţii la dezvoltarea activităţii ştiinţifice a centrului. 

 

Cap. V. Finanţare şi patrimoniu 

Art. 13. Finanţarea unităţii de cercetare se asigură din următoarele resurse: 

a) Venituri realizate din contracte de cercetare, consultanţă, evaluare, expertize tehnice; 

b) Venituri realizate din organizarea unor manifestări ştiinţifice; 

c) Venituri din sponsorizări, donaţii şi subvenţii; 

d) Venituri din alte surse legal constituite. 

Art. 14. (1). Resursele financiare vor fi utilizate în vederea realizării scopului şi obiectivelor 

unităţii de cercetare, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

- Cheltueli cu bunurile şi serviciile destinate funcţionării unităţii de cercetare; 

- Cheltuieli de capital destinate dezvoltării şi modernizării unităţii de cercetare; 

- Cheltuieli de personal. 

(2). Incasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale unităţii de cercetare  se 

fac în conformitate cu prevederile legii finanţelor publice şi a celorlalte acte normative în materie. 

(3). Contabilitatea unităţii de cercetare va fi organizată şi condusă de către direcţia de 

specialitate din cadrul Direcţiei generale administrative a ULBS. 

(4). Activitatea financiară a unităţii de cercetare se înregistrează direct în cadrul 

contabilităţii ULBS şi se derulează prin conturile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

(5). Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 decembrie al 

aceluiaşi an.  

Art. 15. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu asigură suportul logistic, baza materială şi 

facilităţi de ordin tehnic, economic, financiar şi juridic pentru funcţionarea în bune condiţii a 

unităţii de cercetare.  

Art. 16. Unitatea de cercetare are folosinţa echipamentelor achiziţionate prin programele de 

cercetare derulate de acesta, pe durata implementării acestor proiecte, echipamente ce fac parte din 

patrimoniul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
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Capitolul VI. Dispoziţii finale 

Art. 17. (1) Unitatea de cercetare îşi încetează existenţa în una din următoarele situaţii: 

- lipsa activităţii de cercetare, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, constatată prin avizul 

nefavorabil al Consiliului ştiinţific; 

- la solicitarea a cel puţin 2 / 3 din membrii activi ai unităţii de cercetare; 

- când activitatea unităţii de cercetare contravine scopului acestuia. 

(2). Incetarea activităţii unităţii de cercetare  se aprobă de către Senatul ULBS / Consilul 

facultăţii / consiliul departamentului. 

Art. 18. Modificări ale prezentului Statut se face pe baza aprobării Senatului ULBS în baza 

avizului Consiliului ştiinţific al ULBS.  

Art. 19. Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul statut. 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului ULBS din data de: 26.02.2014. 
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Anexa A. 

 

Lista cu membri activi ai unităţii de cercetare 

(Se poate prelua tabelul de la secţiunea V) 

(inclusiv directorul / coordonatorul) 

 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Gradul 

didactic 

1 Lucian VINTAN Prof. univ. 

dr. 

2 Remus BRAD Conf. univ. 

dr. 

3 Adrian FLOREA Conf. univ. 

dr. 

4 Daniel MORARIU Conf. univ. 

dr. 

5 Radu CRETULESCU Sef lucr. dr. 

6 Ion MIRONESCU Sef lucr. dr. 

7 Arpad GELLERT Sef lucr. dr. 

8 Horia CALBOREAN As. univ. dr. 

9 Ciprian RADU As. univ. dr. 

10 Radu Chis Inginer, 

MSc 
 

mailto:%20prorector.cercetare@ulbsibiu.ro


 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Studii Doctorale 

 

Tel: +40 (269) 217 278 
Fax: +40 (269) 217 278 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 
Sibiu, 550024, România 
e-mail: prorector.cercetare@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 
 

 

 

 Anexa B. 

 

ORGANIGRAMA 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 

Unitatea de cercetare: Cf. art. 9 din Statut, numai pentru institute de cercetare (nu este cazul) 
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