REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE
CERCETĂRI ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Capitolul 1. Prevederi generale
Art. 1: Denumirea centrului: “Centrul de Cercetare în domeniul Relaţiilor Economice
Internaţionale”, denumire reprezentată în continuare prin acronimul CCREI.
Art. 2:
(1) CCREI este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, care funcţionează în
cadrul Departamentului de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale.
(2) Activitatea CCREI se desfăşoară în conformitate cu următoarele acte normative: Legea
Educație Naționale 1/2011; Strategia de dezvoltare a ASE Bucureşti; Regulamentul privind
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice a ASE Bucureşti; Ordonanţa
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetaredezvoltare, Carta Academiei de Studii Economice.
(3) Sediul CCREI este în Academia de Studii Economice, Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia
nr.41, sector 1, Bucuresti - cod 010404, sala 1212 / sala 1212-bis;
(4) CCREI poate cuprinde în structura sa personal didactic şi de cercetare, doctoranzi şi
cercetători post-doctorali, studenţi-masteranzi, cu preocupări ştiinţifice relevante în domeniu.
Art. 3: CCREI se constituie pentru o perioadă nelimitată.
Art. 4: CCREI oferă sprijin logistic, material, financiar şi uman membrilor săi implicați în
proiecte de cercetare interdisciplinară vizând, în principal, următoarele domenii:
a) Economie mondială
b) Globalizarea economică
c) Afaceri internaţionale
d) Comerţ internaţional şi servicii internaţionale
e) Studii europene
f) Gestiunea riscului în afacerile internaţionale
g) Investiţii străine
h) Management internaţional
i) Marketing internaţional
j) Finanţe internaţionale
k) Praxeologie și economie ”austriacă”
l) În alte domenii conexe.
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Capitolul 2: Misiune şi obiective
Art. 5: Misiunea CCREI o constituie promovarea unor activităţi de cercetare complexă
(cantitativă şi/sau calitativă) a proceselor, fenomenelor şi mecanismelor manifestate/prezente în
mediul economic și socio-politic naţional, european şi internaţional.
Art. 6. Membrii CCREI pot să contribuie la dezvoltarea şi promovarea de proiecte care să
vizeze acordarea de consultanţă organizațiilor publice sau private româneşti şi străine pe domenii
specifice relaţiilor economice internaţionale.
Art.7. Diseminarea rezultatelor se face în special prin publicarea de articole în jurnale de
specialitate, în volume ale manifestărilor ştiinţifice cu ISBN sau ISSN, publicarea de rapoarte de
cercetare în publicaţii de prestigiu din ţară şi străinătate, organizarea de dezbateri publice şi
conferinţe pe teme specifice activităţii acestui centru.
Art. 8: Obiectivele CCREI sunt următoarele:
 desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă de către toţi
membrii săi;
 sprijinirea membrilor săi să se integreze în reţele complexe de cercetare
constituite la nivel naţional, european şi internaţional;
 oferirea unui mediu propice colaborării şi concentrării eforturilor în vederea
soluţionării unor teme majore de cercetare
 dezvoltarea unei baze materiale şi de informare pentru cercetare;
 stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi
internaţional
 identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare
 dezvoltarea cercetărilor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii
 atragerea studenţilor pasionaţi în activităţile de cercetare ale centrului şi
stimularea cercetării studenţeşti
 crearea unui forum de prezentare a rezultatelor cercetărilor desfăşurate
 acordarea de asistenţă de specialitate şi realizarea de expertize la cerere
 includerea activităţii centrului în circuitul naţional şi internațional de valori
ştiinţifice
 organizarea de manifestări ştiinţifice care să promoveze cercetarea în domeniul
relaţiilor economice internaţionale şi al afacerilor europene,
 susţinerea participării membrilor centrului la manifestări ştiinţifice, seminarii,
colocvii, târguri şi expoziţii legate de obiectivele centrului
 cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate, care au preocupări
compatibile cu specificul centrului.
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Art. 9. Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată în cadrul CCREI se desfăşoară prin
intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor
cuprinse, după caz, în:
 Programele de cercetare finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;
 Programele de cercetare ale Fundaţiei Europene pentru ştiinţă (European Science
Foundation);
 Programe naţionale de cercetare ştiinţifică;
 Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului prin Consiliul Naţional al Cercetării;
 Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Academia Română;
 Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Banca Mondială sau alte instituţii
sau programe internaţionale;
 Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate cu societăţi comerciale,
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 Programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului Academiei de Studii
Economice şi finanţate din fonduri proprii;
 Programe departamentale coordonate de catedre şi facultăţi, care cuprind şi
cercetări individuale finanţate;
 Alte programe și proiecte de cercetare.
Art. 10. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se pot concretiza în
principal prin:
 Rapoarte de cercetare depuse la Biblioteca Centrală a Academiei de Studii
Economice, inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Unităţii Executive pentru
Managementul Cercetării Economice;
 Sisteme, modele, produse program, însoţite de documentaţii corespunzătoare
depuse la Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice, inclusiv la secţia
ştiinţifică şi la arhiva Unităţii Executive pentru Managementul Cercetării
Economice;
 Cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific (publicate şi depuse la Biblioteca
Academiei de Studii Economice, inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Unităţii
Executive pentru Managementul Cercetării Economice);
 Comunicări ştiinţifice susţinute pe plan naţional şi internaţional;
 Articole în jurnale de specialitate, în volume ale manifestărilor ştiinţifice cu ISBN
sau ISSN, publicarea de rapoarte de cercetare în publicaţii de prestigiu din ţară şi
străinătate, organizarea de dezbateri publice şi conferinţe pe teme specifice
activităţii acestui centru.
Capitolul 3. Membrii şi organizarea CCREI
Membrii CCREI
Art. 11:
(1) CCREI are membri fondatori, membri şi membri de onoare;
(2) Membrii fondatori ai Centrului sunt persoanele care au semnat actul de constituire a CCREI.;
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(3) Membru al CCREI poate deveni orice persoană fizică cu competenţe profesionale şi
aptitudini de cercetare în domeniu, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea
obiectivelor centrului, fiind de acord cu toate prevederile prezentului regulament. Cererea de
primire ca membru al CCREI este aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a Membrilor
Centrului, cu majoritate simplă de voturi.
(4) Membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor pot
contribui la realizarea obiectivelor şi la creşterea prestigiului centrului.
(5) Membrii de onoare nu au drept de vot în cadrul centrului.
Art. 12:
(1) Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunţa la calitatea de
membru al CCREI în urma unei cereri scrise adresată Directorului Executiv al Centrului.
(2) Calitatea de membru poate fi retrasă prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu
un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor CCREI.
Organizarea CCREI
Art. 13:
(1) Organele de decizie ale CCREI sunt: Adunarea Generală a Membrilor și Colegiul de
Administraţie;
(2) Conducerea operativă a centrului este asigurată de Directorul Executiv al Centrului
(3) Centrul are un Consiliu Științific cu rol consultativ.
Art.14:
(1) Adunarea Generală se consideră legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul
membrilor şi se întruneşte o dată pe semestru în şedinţă ordinară.
(3) Adunarea generală poate fi convocată şi în şedinţă extraordinară de către Directorul Executiv
CCREI sau la cererea semnată de cel puţin 1/3 din membrii centrului.
(4) Deciziile în Adunarea Generală a Membrilor CCREI se iau cu majoritate simplă din numărul
voturilor celor prezenți. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul de 2/3 din numărul
membrilor, la următoarea convocare se vor adopta decizii cu majoritatea simplă a celor prezenți.
(5) Adunarea Generală a Membrilor Centrului are următoarele competenţe:
a) modificarea Regulamentului Centrului
b) primirea de noi membri
c) desemnarea membrilor de onoare
d) excluderea membrilor din centru (în situaţii excepţionale şi conform
prevederilor din prezentul regulament)
e) alegerea şi revocarea structurilor și funcțiilor de conducere și consultative
f) aprobarea Planului anual de activități;
g) validarea Raportului anual de activitate al Colegiului de Administrație
h) aprobarea Bugetului anual de venituri şi cheltuieli al CCREI
i) validarea sau invalidarea deciziilor Colegiului de Administraţie
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Art. 15:
(1) Colegiul de Administraţie al CCREI este format din Directorul Executiv al Centrului și alți 4
membri (în total 5 membri).
(2) Directorul Departamentului REI este membru din oficiu al Colegiului.
(3) Alegerea celorlalți membri ai Colegiului de Administrație se face prin vot de către Adunarea
Generală a Membrilor.
(4) Colegiul de Administrație are următoarele atribuţii:
 întocmeşte Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al centrului, îl supune avizării Adunării
Generale şi urmăreşte ducerea lui la îndeplinire;
 identifică surse publice de finanţare a activităţilor de cercetare ale centrului;
 se implică în identificarea de oportunităţi de cercetare cu mediul de afaceri;
 organizează și susține logistic Seminarul de dezbateri academice al Departamentului REI;
 organizează manifestările ştiinţifice în cadrul Departamentului REI;
 avizează finanțarea participării membrilor la manifestări ştiinţifice (conferințe în țară și
străinătate);
 poate aloca resursele necesare pentru apariția jurnalelor academice: Jurnalul Economic,
Journal of Philosophical Economics, European Journal of Interdisciplinary Studies și a
altor publicații academice aprobate de Adunarea Generală.
 gestionează baza materială a centrului de cercetare.
(5) Şedinţa Colegiului de Administraţie este legal constituită dacă sunt prezente minim 2/3 din
persoanele care fac parte din Colegiu. Deciziile Colegiului de Administraţie sunt luate cu
majoritatea simplă de voturi a membrilor Colegiului.
Art. 16:
(1) Consiliul ştiinţific al CCREI este format din 7 membri şi este ales pentru un mandat de 2 ani
de Adunarea Generală.
(2) Atribuţiile Consiliului Ştiinţific sunt următoarele:
a. elaborarea strategiei și a obiectivelor științifice ale centrului;
b. elaborează propunerea de Plan anual de activități și îl supune dezbaterii și votului în
Adunarea Generală a Membrilor;
c. coordonează activitatea de evaluare şi acreditare naţională şi internaţională a centrului;
d. recomandă Adunării Generale desemnarea membrilor de onoare;
e. propune şi supune votului Adunării Generale modificări ale regulamentului.
(3) Consiliul ştiinţific este condus de un membru al său în calitate de președinte, desemnat prin
vot de Adunarea Generală a Membrilor. Deciziile sunt luate cu majoritate simplă de voturi.
Membrii Consiliului Științific nu pot face parte din Colegiul de Administrație al Centrului.
Art. 17:
(1) Directorul Executiv al CCREI este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat
de 2 ani.
(2) Nu poate îndeplini funcția de Director Executiv al Centrului o persoană care deține alte
funcții de conducere în Academia de Studii Economice.
(3) Atribuţiile Directorului Centrului:
a. gestionarea problemelor curente;
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b. reprezentarea CCREI în relaţia cu Academia de Studii Economice;
c. reprezentarea centrului în relaţiile cu alte structuri economice, de învăţământ
superior şi de cercetare din ţară şi străinătate.
Capitolul 4. Norme administrative
Art. 18: Activitatea de cercetare ştiinţifică defineşte profilul ştiinţific al personalului didactic sau
de cercetare şi se află în corelaţie complexă şi flexibilă cu activitatea didactică.
Art. 19: Cheltuielile CCREI se finanţează din veniturile realizate pe bază de contracte/granturi,
din contribuţii ale ASE Bucureşti, donații, sponsorizări și alte surse legale.
Capitolul 5: Dispoziţii finale
Art. 20: CCREI poate avea însemne proprii funcționând ca o entitate distinctă de cercetare în
cadrul ASE Bucureşti.
Art: 21: Amendamentele la prezentul Regulament se aprobă în Adunarea Generală la
propunerea Consiliului Ştiinţific, a Colegiului de Administraţie sau prin petiţie semnată de cel
puţin 10% din membrii Centrului.
Prezentul Regulament a fost adoptat în Adunarea Generală a Membrilor Centrului din
data de 10.01.2012 şi se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
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