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ANEXA 3 a
Hotărâre Senat 16/24.01.2013

CENTRUL DE CERCETARE
EAST EUROPEAN CENTER FOR RESEARCH IN
ECONOMICS AND BUSINESS
STATUT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.1. East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)
este o unitate de cercetare ştiinţifică de performanţă în domeniul economics şi
business. Acesta este organizat în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a
Afacerilor (FEAA), din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (UVT), înfiinţat ca
urmare a aprobării Senatului Universităţii de Vest din Timişoara din data de
24.01.2013.
Art.1.2. ECREB îşi are sediul în clădirea FEAA - Sala P08, pe Str. Pestalozzi 16,
Timişoara, 300115, Jud. Timiş, România.
Art.1.3. ECREB are în componenţă cadre didactice şi cercetători cu activitate
ştiinţifică remarcabilă în domeniile economics şi business din cadrul FEAA, precum şi
alte persoane (din ţară şi/sau străinătate) care activează în cadrul ECREB şi satisfac
criteriile de competenţă cerute. Pot face parte doctoranzii în domeniul de cercetare al
centrului, precum şi personal tehnic-administrativ.
II. OBIECTIVE
Art.2.1. Obiectivul principal al activităţii ECREB îl constituie cercetarea fundamentală
şi aplicativă avansată în domeniile economics şi business, cu accent pe economiile
est-europene, economiile emergente şi/sau în curs de dezvoltare, însă nu limitativ.
Art.2.2. Sarcinile principale a căror realizare concură la îndeplinirea misiunilor
ECREB sunt următoarele:
1. crearea cadrului organizatoric care să permită desfăşurarea unei activităţi
de cercetare performante şi eficiente;
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2. promovarea participării la programe de cercetare, dezvoltare şi transfer de
know-how naţionale, europene şi din afara Europei;
3. coordonarea activităţilor de cercetare pentru studenţii de la Master şi
Doctorat în domeniul economics şi business;
4. formarea unor tineri cercetători competenţi şi competitivi pe piaţa de
cercetare economică, la nivel naţional şi internaţional;
5. dezvoltarea relaţiilor inter-universităţi / inter-instituţii, cu parteneri din ţară şi
străinătate, urmărindu-se promovarea şi statornicirea unor relaţii de
colaborare ştiinţifică (participarea la proiecte comune, schimburi de
informaţii, mobilităţi, doctorate în cotutelă, organizarea de manifestări
ştiinţifice etc.);
6. dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu mediul economic (prin
participarea la parteneriate; proiecte cu mediul de afaceri; transfer de
know-how etc.);
7. accesul la baze de documentare ştiinţifică;
8. diseminarea rezultatelor ştiinţifice şi promovarea activităţii centrului.
III. ORGANIZAREA CENTRULUI DE CERCETARE
Art.3.1. ECREB reprezintă o structură organizatorică fără personalitate juridică, cu
organigramă proprie şi buget propriu, aprobate de Senatul Universităţii de Vest.
Acesta funcţionează ca centru de cercetare în domeniile economics şi business.
Art.3.2. Activitatea de cercetare a ECREB se desfăşoară pe baza programelor de
cercetare elaborate de conducerea centrului în concordanţă cu strategia de cercetare
a UVT şi a FEAA. Activitatea de cercetare este avizată de FEAA.
Art.3.3. Organul de conducere al ECREB este Consiliul Ştiinţific constituit din 9
membri ai centrului şi condus de un director, care face parte de drept din Consiliul
Ştiinţific. Consiliul Ştiinţific şi Directorul ECREB sunt alese de către cadrele didactice
şi cercetătorii care intră în componenţa centrului, potrivit art.1.3.
Art.3.4. Consiliul Ştiinţific şi directorul ECREB se aleg odată la 4 ani în conformitate
cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale FEAA, precum şi cu regulamentele
UVT.
Art.3.5. Consiliul Ştiinţific al ECREB se întruneşte periodic (de regulă trimestrial) în
vederea analizării activităţii şi pentru a decide asupra măsurilor imediate. Anual,
consiliul întocmeşte un raport de activitate pe care-l prezintă în plenul ECREB.
Art.3.6. Directorul ECREB are ca sarcină principală conducerea operativă şi
urmărirea realizării activităţilor curente. Gestiunea documentelor ECREB va fi
realizată de un secretar ştiinţific al centrului, care poate sau nu să facă parte din
consiliul ştiinţific.
Art.3.7. ECREB este format din colective de cercetare care au arondate una sau mai
multe programe/teme de cercetare în funcţie de competenţele membrilor colectivului.
De asemenea, în cadrul centrului pot exista laboratoare de cercetare.
IV. RESURSE FINANCIARE
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Art.4.1. ECREB funcţionează în regim de autonomie financiară, având un buget
propriu obţinut prin autofinanţare. Resursele financiare ale ECREB au la bază:
fonduri alocate de UVT pentru activitatea de cercetare;
fonduri alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale, pentru
finanţarea programelor provenite din programul naţional de cercetare ştiinţifică,
prin atribuire ca fonduri nucleu sau în sistem competitiv, precum şi a unor teme de
cercetare de interes naţional sub formă de granturi.
contracte de cercetare în cadrul programelor finanţate de U.E., Banca Mondială,
NATO, programe bilaterale etc.;
contracte de cercetare, respectiv transfer de know-how încheiate cu firme
româneşti/străine sau cu administraţia locală/regională;
fonduri rezultate de la cursurile postuniversitare de perfecţionare şi specializare
(realizate prin ECREB);
fonduri rezultate din veniturile proprii de la ciclul de Master, respectiv de Doctorat;
sponsorizări;
donaţii;
altele.
Art.4.2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă la propunerea Consiliului ştiinţific al
ECREB, cu avizarea Conducerii FEAA şi de către conducerea UVT, cu respectarea
dispoziţiilor legale.
Art.4.3. Utilizarea resurselor financiare proprii se face în conformitate cu legislaţia în
vigoare în vederea:
retribuirii salariale pentru angajaţii proprii (permanenţi şi/sau temporari) sau pentru
cercetătorii asociaţi sau invitaţi;
dezvoltării infrastructurii proprii;
sprijinirii mobilităţii membrilor pentru participarea la conferinţe, şcoli de vară,
seminarii; documentare; stagii de cercetare etc.
atribuirii unor burse de cercetare (master, doctorat, postdoc);
suportării cheltuielilor pentru specialiştii invitaţi;
editării şi publicării unor reviste, serii de working papers, cărţi, monografii de
specialitate;
organizării unor conferinţe, mese rotunde, workshop-uri etc.;
desfăşurării altor activităţi conexe.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art.5.1. Prezentul Statut al ECREB intră în vigoare la data semnării.
Art.5.2. Adaptarea Statutului la evoluţia legislaţiei se face periodic.

Preşedintele Senatului UVT,
Prof. Dr. Ioan TALPOŞ

Decan FEAA,
Lect. Dr. Ovidiu MEGAN
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