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CENTRUL DE STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE

REGULAMENT

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Centrul de Studii şi Cercetări Economice (CSCE) este o entitate
ştiinţifică şi de consultanţă, fără personalitate juridică, organizat în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Economice a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pentru sprijinirea şi
desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică de calitate în domeniul ştiinţelor
economice şi cooperarea cu instituţii similare din România şi din străinătate.
Art. 2. CSCE este reprezentat pe plan administrativ de către director, iar
reprezentarea juridică este asigurată de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.
Art. 3. CSCE a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti cu nr.1344 din data de 30.05.2013

CAPITOLUL II
MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. Misiune
Activitatea CSCE se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative
din domeniul ştiinţelor economice în concordanţă cu obiectivele din Planul strategic şi
Planurile operaţionale ale Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti, precum şi din Planul
de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Art. 5. Scop
Scopul CSCE este desfăşurarea de activităţii de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare în domeniul economic cu accent pe: creşterea contribuţiei cadrelor
didactice şi a specialiştilor Facultăţii de Ştiinţe Economice la cercetarea fundamentală
şi aplicativă din domeniile de competenţă, dezvoltarea abilităţilor pentru cercetare
inclusiv la nivelul masteranzilor şi studenţilor, promovarea şi diseminarea pe plan
naţional şi internaţional a preocupărilor şi rezultatelor obţinute, sprijinirea revistei
Economic Insights – Trends and Challenges a Facultăţii de Ştiinţe Economice,
promovarea naţională şi internaţională a imaginii Universităţii Petrol-Gaze şi a
Facultăţii de Ştiinţe Economice.
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Art. 6. Obiectul de activitate al CSCE constă în:
A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
a. CSCE realizează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile:
economie, afaceri şi dezvoltare durabilă, statistică, previziune şi
modelarea sistemelor economic, informatică economică, management
bazat pe cunoaştere, marketing, finanţe-contabilitate şi analiză
economico-financiară, comerţ, turism, servicii,
merceologie şi
managementul calităţii.
b. CSCE colaborează cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară
şi din străinătate, ţinând seama de cerinţele mediului academic, juridic,
economic şi de afaceri.
B. Activităţi conexe:
a. diseminarea rezultatelor cercetării prin organizarea de seminarii
ştiinţifice, conferinţe, colocvii, simpozioane şi alte manifestări
ştiinţifice;
b. organizarea de dezbateri, mese rotunde şi schimburi de experienţă cu
participarea mediului academic şi a mediului de afaceri;
c. asigurarea documentării studenţilor, masteranzilor şi a cadrelor didactice
prin crearea unei baze de date cu rezultatele cercetărilor membrilor
centrului;
d. sprijinirea colectivului de redacţie al revistei Economic Insights – Trends
and Challenges prin elaborarea de articole şi studii de nivel ştiinţific în
vederea listării acesteia ISI Web of Knowledge.
C. Activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate, în
cooperare cu instituţii similare din ţară şi străinătate.
D. Activităţi de elaborare, tipărire si distribuire a unor publicaţii precum:
a. studii, rapoarte de cercetare, culegeri ale comunicărilor la sesiuni
ştiinţifice ale cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor;
b. pliante, broşuri, afişe, buletine;
c. materiale didactice etc.
E. Activitate de promovare şi comunicare publică:
a. publicarea de articole în presa scrisă şi online;
b. participarea la emisiuni radio şi TV;
c. organizarea de expoziţii, lansări de carte, evenimente culturale etc.
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CAPITOLUL III
PATRIMONIUL
Art. 7.(1) CSCE îşi are sediul în Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, corp A, et.1,
sala A.I.8.
(2) În realizarea obiectului său de activitate, CSCE utilizează bunuri din
patrimoniul universităţii puse la dispoziţia CSCE.
(3) Resursele financiare folosite pentru realizarea obiectului de activitate al
CSCE provin exclusiv din sponsorizări şi donaţii.

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
Art. 8.(1) CSCE are în structură 7 colective:
a. Colectivul de cercetări în domeniul economie, afaceri şi dezvoltare
durabilă;
b. Colectivul de cercetări în domeniul statisticii, previziunii şi modelării
sistemelor economice;
c. Colectivul de cercetări în domeniul informaticii economice;
d. Colectivul de cercetări în domeniile managementului bazat pe
cunoaştere şi marketingului
e. Colectivul de cercetări în domeniul finanţe, contabilitate şi analiză
economico-financiară;
f. Colectivul de cercetări în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
g. Colectivul de cercetări în domeniul merceologie şi managementul
calităţii.
(2) În funcţie de specificul activităţilor şi pe durata acestora, se pot organiza
colective specializate sau colective interdisciplinare.
(3) Directorul CSCA stabileşte relaţiile dintre colectivele aflate în structura sa
şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda conducătorilor acestor
colective împuterniciri de reprezentare în numele centrului, cu avizul
rectorului universităţii.
Art. 9. Conducătorii colectivelor răspund în faţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi a directorului CSCE pentru îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor
şi competenţelor încredinţate de aceştia.
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CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 10.(1) Conducerea şi coordonarea activităţii ştiinţifice sunt asigurate de către
Consiliul ştiinţific şi Consiliul operativ de coordonare. Membrii
Consiliului ştiinţific şi ai Consiliului operativ de coordonare nu vor fi
remuneraţi.
(2) Conducerea executivă a centrului este asigurată de către directorul
acestuia în colaborare cu doi secretari ştiinţifici.
(3) Conducerea executivă a centrului nu va fi remunerată.
Consiliul ştiinţific al CSCE
Art. 11.(1) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu
prezentul regulament;
(2) Consiliul ştiinţific este format din 15 membri, numiţi de către Decanul
Facultăţii de Ştiinţe Economice, la propunerea directorului CSCE. Din
Consiliul ştiinţific fac parte personalităţii din ţară şi străinătate cu
preocupări în domeniu care, prin recunoaşterile, competenţele şi
abilităţile lor, pot aduce un sprijin semnificativ îndeplinirii obiectivelor
CSCE.
(3) Preşedintele Consiliului ştiinţific este unul dintre prorectori, desemnat,
prin decizie, de rectorul universităţii.
Art. 12. Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele:
a) examinează şi avizează strategia de dezvoltare a activităţii de cercetaredezvoltare în domeniile proprii;
b) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică precum şi
realizarea acestora;
c) avizează acţiunile de cooperare ştiinţifică, interne şi internaţionale;
d) avizează acordarea de premii pentru studenţii şi masteranzii, membri ai
CSCE, cu rezultate recunoscute în activităţi de cercetare sau premii
obţinute la competiţiile ştiinţifice studenţeşti.
Consiliul operativ de coordonare CSCE
Art. 13.(1) Consiliul operativ de coordonare se organizează şi funcţionează în
conformitate cu prezentul regulament;
(2) Consiliul operativ de coordonare este format din prodecanii şi directorii
de departamente ai Facultăţii de Ştiinţe Economice care doresc să fie
membri ai CSCE, secretarii ştiinţifici ai CSCE şi director.
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(3) Şedinţele Consiliului operativ de conducere sunt conduse de directorul
CSCE.
Art. 14. Principalele atribuţii ale Consiliului operativ de coordonare sunt
următoarele:
a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare şi
dezvoltare în domeniile proprii;
b) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific în
cadrul colectivelor de cercetare a căror conducere le este încredinţată de
directorul centrului;
c) participă la organizarea de dezbateri, mese rotunde şi schimburi de
experienţă cu participarea mediului academic şi a mediului de afaceri;
d) mijlocesc relaţiile cu mediul de afaceri.

Directorul CSCE
Art. 15. Activitatea curentă a CSCE este condusă de un director, numit prin decizie
de rectorul universităţii pe o perioada de 4 ani, dintre cadrele didactice cu grad de
conferenţiar sau profesor universitar, licenţiat în domeniul ştiinţelor economice şi cu
experienţă managerială, ajutat de doi secretari ştiinţifici desemnaţi de directorul
centrului. Directorul centrului este şi membru al Consiliului ştiinţific. Activitatea
directorului şi a secretarilor ştiinţifici nu este remunerată.
Art. 16. Propunerea pentru funcţia de director CSCE se face şi este aprobată de către
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Art. 17. Directorul Centrului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) reprezintă personal sau prin delegat, interesele CSCE în relaţiile cu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, cu alte instituţii, organizaţii, agenţi
economici, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
b) poate propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a centrului;
c) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile între colectivele/echipele de
cercetare şi relaţiile acestora cu terţii;
d) propune numirea şi revocarea coordonatorilor colectivelor/echipelor de
cercetare;
e) răspunde, aprobă şi ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii CSCE;
f) desemnează secretarii ştiinţifici al centrului;
g) poate delega o parte dintre atribuţiile sale, secretarilor ştiinţifici sau unora
dintre coordonatorii colectivelor/echipelor de cercetare;
h) propune Consiliului ştiinţific retragerea calităţii de membru al CSCE;
i) alte atribuţii stabilite de Consiliul ştiinţific, în domeniul cercetării.
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CAPITOLUL VI
MEMBRII
Art. 18. Pot fi membrii ai CSCE, cadre didactice ale Universităţii Petrol Gaze din
Ploieşti sau ale altor universităţi, cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor
economice din ţară şi străinătate care recunosc Regulamentul CSCE şi se angajează cu
bună credinţă că va contribui la dezvoltarea CSCE.
Art. 19. Calitatea de membru al CSCE se atribuie de Consiliul operativ de
coordonare cu avizul Preşedintelui Consiliului ştiinţific, pe baza solicitărilor celor
interesaţi. Calitatea de membru al centrului se poate pierde prin demisie, deces sau
retragerea calităţii de către autoritatea care a acordat-o.
Art. 20. Membrii CSCE au obligaţia să-şi realizeze, la termen, temele sau proiectele
de cercetare ştiinţifică, aprobate de Consiliul ştiinţific.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 21.(1) Modificarea şi completarea prezentului Regulament de Organizare şi
Funcţionare se face, ori de câte ori este necesară, prin hotărâri ale
Senatului Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti.
(2) Desfăşurarea de activităţi politice sau orice alte activităţi contrare
obiectului de activitate al centrului sunt interzise.
(3) Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatul Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti prin hotărârea nr. 1344 din data de 30.05.2013 şi
intră în vigoare începând cu data aprobării de către Senatul Universităţii
de Petrol Gaze din Ploieşti.

