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STATUTUL CENTRULUI DE CERCETARE 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Denumirea centrului de cercetare 

CENTRUL DE CERCETARE ÎN ECOLOGIE APLICATĂ. 

 

Art. 2. (1). Centrul de cercetare în Ecologie Aplicată 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 Centrului de cercetare în Ecologie Aplicată este în Sibiu, Str. Dr. I. Raţiu, Nr. 

5-7, telefon: 40-0269-216642, fax: 40-0269-216617, e-mail: ecology.research@yahoo.com, site  

web: http://appliedecologysibiu.wordpress.com/ 

 

Art. 4. (1). Misiunea AERC este aceea de a contribui la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în 

domeniul ecologiei şi protecţiei mediului şi de a disemina pe scară largă rezultatele obţinute, 

contribuiind la dezvoltarea sustenabilă a societăţii umane. 

  (2) În cadrul Centrului de cercetare în Ecologie Aplicată îşi desfăşoară activitatea 

cadre didactice universitare, cercetători, studenţi doctoranzi şi masteranzi de la Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu, precum şi cercetători asociaţi. 

 

Art. 5. Durata: Centrului de cercetare în Ecologie Aplicată 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 centrului de cercetare constă în crearea cadrului instituţonal necesar 

activităţilor de cercetare fundamentală şi aplicată în domeniul protecţiei mediului, managementul 

sustenabil al resurselor naturale, biodiversităţii şi ecosistemelor, prin concentrarea şi dezvoltarea 

potenţialului uman şi infrastructurii de cercetare în vederea obţinerii unor rezultate ştiinţifice de 

vârf, compatibile cu cele de la nivel european, reflectate prin creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea 

internaţională a cercetării româneşti. 

 

Art. 7. Domeniile de competenţă şi direcţiile de cercetare ale Centrului de cercetare în 

Ecologie Aplicată sunt: 

Domenii fundamentale: 

 Ştiinţele pământului  

 Biologie şi Ecologie  

 Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii 

Domenii aplicative 

mailto:ecology.research@yahoo.com
http://appliedecologysibiu.wordpress.com/
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 Energie 

 Mediu  

 Biotehnologii. 

Direcţii de cercetare 

- ecosisteme naturale, seminaturale şi antropizate: evaluare, capacitate productivă, rezilienţă, 

management, 

- evaluarea, monitoringul şi managementul biodiversităţii, bio-resurselor şi serviciilor 

ecosistemelor, 

- analiza rolului funcţional al biodiversităţii şi a relaţiei cauzale biodiversitate – funcţiile 

ecosistemelor – serviciile ecosistemelor, 

- specii invazive: monitorizare, prevenire şi control, 

- hazarde naturale şi antropice: evaluare, modelare, sisteme de protecţie, reabilitare, 

reconstrucţie ecologică, 

- managementul ecosistemelor acvatice şi semiacvatice în contextul schimbărilor climatice, 

- evaluarea interacţiunilor ecosferă – sisteme socio-economice, ca fundament pentru 

dezvoltarea sustenabilă. 

 

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; 

(2). Rezultatele activităţii de cercetare 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 AERC este prezentată în Anexa B la 

prezentul statut. 

Art. 10. Consiliul Facultăţii de Ştiinţe (CF) este organismul abilitat să coordoneze 

activitatea CCEA. CF se reuneşte o dată pe an pentru a analiza activitatea centrului de cercetare şi 

pentru a stabili direcţiile de dezvoltare viitoare. La solicitarea Directorului centrului de cercetare, 

CS poate dezbate probleme ce ţin de funcţionarea curentă a centrului de cercetare. 

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

consiliul ştiinţific, directorul şi secretarul ştiinţific 

 (2) Consiliul Ştiinţific este format din Directorul centrului de cercetare, Secretarul Ştiinţific 

şi  coordonatorii compartimentelor de cercetare. 

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

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

cercetare. Prezenţa a 2/3 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. 
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(4). Atribuţiile Consiliului Ştiinţific al AERC 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 centrului de cercetare. Acesta este desemnat 

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

cercetare.  

Atribuţiile directorului sunt: 

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

administrative din ULBS; 

- coordonează activităţile operaţionale ale centrului 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 administrează derularea activităţilor ştiinţifice la nivelul centrului de 

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

Ştiinţific al centrului de cercetare. 

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

domeniile de competenţă ale centrului de cercetare. Coordonatorii compartimentelor sunt propuşi de 

către Directorul centrului de cercetare şi sunt aprobaţi prin votul a cel puţin 2/3 dintre membrii 

permanenţi ai CCEA. 

(8). Activitatea curentă se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de ordine interioară. 

Acest regulament este elaborat şi modificat când este cazul de Consiliul Ştiinţific al centrului de 

cercetare. 

 

Capitolul IV. Personalul centrului de cercetare 

Art. 12. (1). Personalul centrului de cercetare AERC este format din: 

- membri permanenţi, reprezentând cadre didactice şi cercetători, titulari ai Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu, prevăzuţi în Anexa A la prezentul statut. Modificarea 

componenţei acestei liste este de competenţa Consiliului Ştiinţific; 

 

- membri asociaţi, care pot fi studenţi masteranzi sau doctoranzi, dar şi cercetători, cadre 

didactice din ULBS sau care provin din alte organizaţii. Un membru asociat poate fi 

membru permanent în alt centru de cercetare. 

 

- membri onorifici: Titlul de membru onorific poate fi acordat de către Consiliul Ştiinţific 

persoanelor sau membrilor asociaţi care au adus contribuţii la dezvoltarea activităţii 

ştiinţifice a centrului. 
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Cap. V. Finanţare şi patrimoniu 

Art. 13. Finanţarea AERC 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 

centrului de cercetare, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

- Cheltuieli cu bunurile şi serviciile destinate funcţionării centrului de cercetare; 

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

- Cheltuieli de personal. 

 

(2). Încasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale centrului de cercetare  se 

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

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

specialitate din cadrul Direcţiei generale administrative a ULBS. 

(4). Activitatea financiară a centrului 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 

centrului de cercetare.  

 

Art. 16. AERC 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. 

 

Capitolul VI. Dispoziţii finale 

Art. 17. (1) AERC 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 permanenţi ai AERC; 

- Când activitatea AERC contravine scopului acestuia. 

(2). Incetarea activităţii AERC se aprobă de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe şi Senatul 

ULBS. 

 

Art. 18. Modificări ale prezentului Statut se fac pe baza aprobării Consiliul Facultăţii de 

Ştiinţe şi Senatului ULBS, în baza avizului Consiliului Ştiinţific al ULBS.  

 

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

 

Aprobat prin Ordinul Rectorului ULBS nr. 33 / 29.01.2007, în Ședința Senatului ULBS din 

20.12.2006 și în Ședința Senatului ULBS din 26.02.2014.    
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Anexa A. 

 

Lista membrilor permanenţi ai Centrului de Cercetare în Ecologie Aplicată 

 

Numele şi prenumele Gradul didactic 

Bănăduc Angela Maria 

(director unitate de cercetare) 
Conf. Dr. 

Bănăduc Doru Stelian 

(membru unitate de cercetare) 
Conf. Dr. 

Benedek Anamaria 

(membru unitate de cercetare) 
Lector Dr. 

Costea Marioara 

(membru unitate de cercetare) 
Conf. Dr. 

Gheoca Voichiţa 

(membru unitate de cercetare) 
Lector Dr. 

Olosutean Horea 

(membru unitate de cercetare) 
Lector Dr. 

Sîrbu Ioan 

(membru unitate de cercetare) 
Conf. Dr. 

Ioan Tăuşan 

(membru unitate de cercetare) 
Lector Dr. 
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 Anexa B. 

 

ORGANIGRAMA 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 

Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată/Applied Ecology Research Center (AERC) 
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