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CENTRUL DE CERCETARE
EAST EUROPEAN CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS

STATUT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1.1. East European Center for Research in Economics and Business (ECREB) este o unitate
de cercetare științifică de performanță în domeniul economics și business. Acesta este
organizat în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), din cadrul
Universității de Vest din Timișoara (UVT), înființat ca urmare a aprobării Senatului
Universității de Vest din Timișoara din data de 24.01.2013.
Art.1.2. ECREB își are sediul în clădirea FEAA - Sala P08, pe Str. Pestalozzi 16, Timișoara,
300115, Jud. Timiș, Romania.
Art.1.3. ECREB are în componență cadre didactice și cercetători cu activitate științifică
remarcabilă în domeniile economics și business din cadrul FEAA, precum și alte persoane
(din țară și/sau străinătate) care activează în cadrul ECREB și satisfac criteriile de competență
cerute. Pot face parte doctoranzii în domeniul de cercetare al centrului, precum și personal
tehnic-administrativ.
II. OBIECTIVE
Art.2.1. Obiectivul principal al activității ECREB îl constituie cercetarea fundamentală și
aplicativă avansată în domeniile economics și business, cu accent pe economiile esteuropene, economiile emergente și/sau în curs de dezvoltare.
Art.2.2. Sarcinile principale a căror realizare concură la îndeplinirea misiunilor ECREB sunt
următoarele:
1. crearea cadrului organizatoric care să permită desfășurarea unei activități de cercetare
performante și eficiente;
2. promovarea participării la programe de cercetare, dezvoltare și transfer de know-how
naționale, europene și din afara Europei;
3. coordonarea activităților de cercetare pentru studenții de la Master și doctorat în
domeniul economics și business;
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4. formarea unor tineri cercetători competenți și competitivi pe piața de cercetare
economică, la nivel național și internațional;
5. dezvoltarea relațiilor inter-universități / inter-instituții, cu parteneri din țară și
străinătate, urmărindu-se promovarea și statornicirea unor relații de colaborare
științifică (participarea la proiecte comune, schimburi de informații, mobilități,
doctorate în cotutelă, organizarea de manifestări științifice etc.);
6. dezvoltarea unor relații 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 științifică;
8. diseminarea rezultatelor științifice și promovarea activității centrului.
III. ORGANIZAREA CENTRULUI DE CERCETARE
Art.3.1. ECREB reprezintă o structură organizatorică fără personalitate juridică, cu
organigramă proprie și buget propriu, aprobate de Senatul Universității de Vest. Acesta
funcționează ca centru de cercetare în domeniile economics și business.
Art.3.2. Activitatea de cercetare a ECREB se desfășoară pe baza programelor de cercetare
elaborate de conducerea centrului în concordanță cu strategia de cercetare a UVT și a FEAA.
Activitatea de cercetare este avizată de FEAA.
Art.3.3. Parteneriate
1. ECREB se poate angaja în parteneriate de recunoaștere și/sau colaborare cu structuri de
cercetare similare din țară și/sau străinătate.
2. Angajarea în parteneriate revine Directorului executiv, cu acordul Comitetului director al
ECREB.
Art.3.4. Membrii
1. Membrii ECREB sunt de două categorii:
a) Membri ordinari și
b) Membri asociați.
2. Membrii ordinari reprezintă personalul de cercetare-dezvoltare angajat pe perioadă
determinată şi/sau nedeterminată în cadrul ECREB să desfăşoare activităţi de cercetare
ştiinţifică şi definit conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Prin urmare, membrii ordinari se
diferenţiază pe funcţii şi grade profesionale, după cum urmează:
a) cercetător ştiinţific gradul I - CS I;
b) cercetător ştiinţific gradul II - CS II;
c) cercetător ştiinţific gradul III - CS III;
d) cercetător ştiinţific - CS;
e) asistent de cercetare ştiinţifică - ACS.
3. Membrii asociați sunt cadrele didactice și de cercetare care se diferenţiază după cum
urmează:
a) asociați interni care au cu UVT contracte de muncă pe perioadă nedeterminată;
b) asociați externi care nu au raporturi juridice cu UVT;
c) membri onorifici care sunt recunoscuţi la nivel international pentru calitatea
cercetării.
4. Calitatea de membru asociat se dobândește fie la cerere (prin adeziune), fie la invitația
ECREB (în cazul membrilor onorifici).
2/5

5. Dobândirea calității de membru asociat se face la cerere, prin adeziune exprimată în
scris (conform Anexei 1) şi în baza CV-ului și a listei de lucrări, care vor fi analizate de
către Comitetul director al ECREB.
6. Invitația în vederea dobândirii statutului de membru asociat onorific pentru cercetătorii
de prestigiu în domeniul economic este făcută de către Comitetul director al ECREB.
7. Membrii asociaţi vor beneficia de:
a) acces gratuit la infrastructura de cercetare a ECREB;
b) scutirea taxei de participare la workshop-urile de cercetare ale ECREB;
c) reducerea taxei de participare la conferinţa internaţională „Current Economic Trends
in Emerging and Developing Countries” (TIMTED). Cuantumul reducerilor se va stabili
prin decizie a Comitetului director.
8. Membrii asociaţi se obligă să includă și afilierea ECREB pentru activitatea științifică
desfășurată prin intermediul ECREB.
9. ECREB poate include colective de cercetare care au arondate una sau mai multe
programe/teme de cercetare în funcție de competențele membrilor colectivului
(membrii ordinari sau asociaţi). De asemenea, în cadrul centrului pot exista laboratoare
de cercetare.
10. Pierderea calității de membru ECREB se face la cerere sau, pentru situațiile de
nerespectare a prezentului regulament, în urma deciziei Consiliului științific al ECREB la
propunerea Comitetului director.
Art.3.5. Conducerea
1. ECREB este condus de către Consiliul său științific.
2. Comitetul director asigură, sub coordonarea Directorul executiv al ECREB, conducerea
operativă a Centrului.
3. Comitetul director este format din Prodecanul FEAA responsabil cu cercetarea ştiinţifică,
Directorul executiv, precum şi un cercetător științific grad I sau II desemnat de Consiliul
științific al ECREB.
4. Comitetul director are următoarele prerogative:
a) coordonează activitatea curentă a centrului;
b) organizează manifestări, precum cele prevăzute la art.4.3;
c) acordă și retrage statutul de membru asociat;
d) inițiază propuneri de scoatere la concurs a posturilor de cercetare ştiinţifică din
cadrul ECREB;
e) întocmește Raportul anual al ECREB.
5. Directorul executiv are următoarele prerogative:
a) răspunde de managementul financiar al centrului;
b) exercită funcţia de preşedinte al comisiei de concurs pentru posturile de cercetare
ştiinţifică din cadrul ECREB;
c) convoacă și prezidează ședințele Consiliului științific;
d) reprezintă ECREB în mediul economico-social;
e) propune Comitetului director acordarea și retragerea statutului de membru asociat;
f) aprobă componenţa echipelor de cercetare constituite în cadrul ECREB şi formate din
membrii asociaţi şi/sau ordinari.
6. Consiliul Științific este constituit din 9 membri ai centrului, iar ședintele acestuia sunt
prezidate de Directorul executiv.
7. Consiliul Științific și Directorul executiv al ECREB sunt alese de către membrii ordinari și
membrii asociați interni care intră în componența centrului, potrivit art.3.4.
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8. Consiliul Științific și Directorul executiv al ECREB se aleg o dată la 4 ani în conformitate
cu regulamentele de organizare și funcționare ale FEAA, precum și cu regulamentele
UVT.
9. Consiliul științific are următoarele prerogative:
a) stabileşte strategia de cercetare ştiinţifică a ECREB şi aprobă domeniile şi
subdomeniile de cercetare ştiinţifică la propunerea Comitetului director;
b) decide pierderea calității de membru ECREB;
c) propune organizarea de manifestări, precum cele prevăzute la art.4.3;
d) avizează Raportul anual al ECREB.
Art.3.6. Gestiunea documentelor ECREB va fi realizată de către un secretar științific al
centrului, care poate să facă parte din personalul tehnic-administrativ al UVT sau, în caz
contrar, care să fie un asistent de cercetare angajat al UVT.

IV. RESURSE FINANCIARE
Art.4.1. ECREB funcționează în regim de autonomie financiară, având un buget propriu
obținut prin autofinanțare. 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
finanțarea programelor provenite din programul național de cercetare științifică, prin
atribuire ca fonduri nucleu sau în sistem competitiv, precum și a unor teme de cercetare
de interes național sub formă de granturi;
 contracte de cercetare în cadrul programelor finanțate de U.E., Banca Mondială, NATO,
programe bilaterale etc.;
 contracte de cercetare, respectiv transfer de know-how încheiate cu firme
românești/străine sau cu administrația locală/regională;
 fonduri rezultate de la cursurile postuniversitare de perfecționare și specializare (realizate
prin ECREB);
 fonduri rezultate din veniturile proprii de la ciclul de Master, respectiv de doctorat;
 sponsorizări;
 donații;
 altele.
Art.4.2. Directorul executiv răspunde de managementul financiar, cu avizarea Conducerii
FEAA și a Conducerii UVT, în condițiile respectării dispozițiilor legale.
Art.4.3. Utilizarea resurselor financiare proprii se face în conformitate cu legislația în vigoare
în vederea:
 retribuirii salariale pentru membri ordinari (angajați pe perioadă determinată şi/sau
nedeterminată);
 dezvoltării infrastructurii proprii;
 sprijinirii mobilității membrilor ordinari pentru participarea la conferințe, școli de vară,
seminarii; documentare; stagii de cercetare etc.
 acordării de premii și burse de cercetare;
 suportării cheltuielilor pentru specialiștii invitați;
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 editării și publicării unor reviste, serii de working papers, cărți, monografii de specialitate;
 organizării unor manifestări științifice (conferințe, mese rotunde, workshop-uri etc.);
 desfășurării altor activități conexe.
V. DISPOZIȚII FINALE
Art.5.1. Prezentul Statut al ECREB intră în vigoare la data semnării.
Art.5.2. Adaptarea Statutului la evoluția legislației se face periodic.
Art.5.3. Se dispune republicarea prezentului statut.

Președintele Senatului UVT,
Prof. Dr. Alexandru Buglea

Decan FEAA,
Conf. Dr. Ovidiu MEGAN

Aprobat în Ședința Senatului din 04.06.2015.
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