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Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1. În baza Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, a Ordonanței nr. 57/2002 completată și modificată prin Ordonanța nr. 6/2011,
cu privire la înfiinţarea centrelor de cercetare ştiinţifică în universităţi şi a Cartei
Universităţii din Piteşti se organizează în cadrul Universității din Piteşti, “CENTRUL
REGIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MATERIALE, PROCESE SI
PRODUSE INOVATOARE DESTINATE INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE", având
acronimul CRC&D-AUTO.
Art. 2. Durata de activitate a CRC&D-AUTO este nelimitată.
Art. 3. Sediul CRC&D-AUTO este în Str. Doaga, nr.11, Corp A, parter, 110440-Pitești,
Argeș.
Art. 4. CRC&D-AUTO se organizează ca departament, fără personalitate juridică, în
cadrul Universității din Pitești, având autonomie în gestionarea resurselor, elaborarea
programului de cercetare şi realizarea lui, editarea de buletine informative şi publicaţii,
organizarea propriei biblioteci, desfăşurarea cooperărilor internaţionale în domeniu,
asocierea cu agenţi economici, cu alte unităţi de cercetare ştiinţifică pentru realizarea
programului de cercetare ştiinţifică.
Art. 5. CRC&D-AUTO va desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare pe bază de
contracte derulate prin Universitatea din Pitești care sunt semnate de persoanele
autorizate să angajeze răspunderea juridică a acesteia.
Art. 6. CRC&D-AUTO are un caracter multi- și inter-disciplinar. La realizarea
contractelor de cercetare pot participa membri ai tuturor departamentelor Universităţii
din Piteşti, doctoranzi, studenţi, specialişti din afara Universităţii.

Capitolul II
Obiectul de activitate
Art. 7. CRC&D-AUTO are ca obiect de activitate:
a) cercetarea fundamentală şi aplicativă în domeniile științelor inginerești și naturale;
b) studii de impact, bilanţuri, evaluări asupra implementării de noi materiale, procese si
produse inovatoare destinate industriei de automobile;
c) transfer de tehnologie;
d) consultanţă, expertiză şi asistenţă în domeniile științelor inginerești și naturale;
e) organizare de seminarii, prezentări, workshopuri, conferinţe etc.;
f) antrenarea studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în realizarea programelor de
cercetare-dezvoltare;
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g) transferul metodologiilor de cercetare în procesul de învăţământ;
h) transfer de cunoștințe;
Art. 8. CRC&D-AUTO va funcţiona cu respectarea normelor deontologice ale cercetării
ştiinţifice, stabilite de legislaţia în vigoare.
Art. 9. Atingerea acestor obiective se va realiza prin:
a) contracte de cercetare-dezvoltare;
b) activităţi de învăţământ şi formare profesională;
c) audit în domeniile specifice științelor inginerești și naturale, îndeosebi în domeniile
ingineriei auto, științei și tehnologiei materialelor avansate;
d) consultanţă în domeniile specifice științelor inginerești și naturale, îndeosebi
ingineriei auto, științei și tehnologiei materialelor avansate;
e) granturi;
f) contracte internaţionale;
g) acorduri de cooperare/colaborare;
h) studii de impact, bilanţuri, evaluări, sondaje;
i) microproducţie la nivel universitar (cercetare - implementare - verificare rezultate fezabilitate spre dezvoltare de IMM).
Art. 10. Rezultatele activităţii CRC&D-AUTO vor fi finalizate prin:
a) rapoarte de cercetare, comunicări ştiinţifice, teze de doctorat, lucrări de dizertaţie,
lucrări de licenţă, publicaţii;
b) produse, prototipuri, modele experimentale, sisteme pilot, demonstratoare, metode și
tehnologii;
c) contracte de asistenţă şi consultanţă;
d) educarea şi formarea studenţilor ca viitori cercetători prin implicarea lor în programele
CRC&D-AUTO;
e) studii proprii ale personalului sub formă de rapoarte, comunicări etc.;
f) prototipuri şi materiale pentru laboratoare de uz didactic.

Capitolul III
Personalul CRC&D-AUTO
Art. 11. CRC&D-AUTO va funcționa ca structură departamentală, cu stat propriu de
funcțiuni și personal de cercetare. De asemenea, în cadrul CRC&D-AUTO vor
desfășura activități de cercetare ştiinţifică cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi
studenţi cu preocupări în domeniul științelor inginerești și naturale, sau în alte domenii
care pot utiliza infrastructura centrului.
Art. 12. CRC&D-AUTO poate avea în componenţa sa personal didactic auxiliar şi
nedidactic, personal administrativ (secretar, responsabil economic, jurist, laboranți,
tehnicieni, muncitori etc.).
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Art. 13. Statul de funcțiuni al centrului va fi întocmit de Directorul acestuia și aprobat de
conducerea Universității din Pitești, conform prevederilor Cartei Universitare și a
legislației în vigoare.
Art. 14. În funcţie de programul de cercetare se pot angaja și/sau invita specialişti din
alte unităţi, români sau străini, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Capitolul IV
Organele de conducere ale CRC&D-AUTO
Art. 15. CRC&D-AUTO va fi condus de un Director numit prin Decizia Rectorului, pe o
perioadă de 5 ani.
Art. 16. Activitatea Directorului este reglementată în baza unui contract managerial
încheiat între Rector şi Directorul CRC&D-AUTO.
Art. 17. Directorul elaborează/modifică regulamentul de organizare şi funcţionare a
CRC&D-AUTO şi îl supune spre aprobare Senatului Universităţii, conform procedurilor
interne în vigoare.
Art. 18. CRC&D-AUTO va avea o structură de conducere cu doi directori: un Director și
un Director științific, propus de Director și numit prin Decizia Rectorului, pe o perioadă
de 5 ani. În absența Directorului, Directorul științific preia sarcinile şi prerogativele
acestuia.
Art. 19. În activitatea sa, Directorul CRC&D-AUTO va fi ajutat de responsabilii
contractelor de cercetare aflate în derulare.
Art. 20. Decizia asupra aspectelor de conducere aparține Directorului CRC&D-AUTO,
cu consultarea obligatorie a Directorului științific.
Art. 21. Strategia de dezvoltare a CRC&D-AUTO se completează cu strategia de
cercetare a Universității din Pitești.

Capitolul V
Resurse financiare şi materiale ale CRC&D-AUTO
Art. 22. CRC&D-AUTO va fi finanţat prin:
- alocări bugetare destinate activităţii de cercetare din cadrul universităţii;
- granturi de cercetare în cadrul competiţiilor de proiecte organizate de ministere şi alte
organisme;
- granturi de cercetare în cadrul competiţiilor internaţionale;
- contracte de cercetare cu mediul socio-economic;
- resurse proprii;
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- sponsorizări;
- donații etc.
Art. 23. Dobândirea şi folosirea procentului din fondurile bugetare alocate universitătii se
face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza autonomiei financiare a Universităţii,
pe baza unui Protocol semnat de Rectorul Universităţii şi Directorul CRC&D-AUTO;
Art. 24. Veniturile obţinute din surse extrabugetare (granturi de cercetare, sponsorizări,
resurse proprii etc.), rămân la dispoziţia CRC&D-AUTO pentru plăţi, dotări şi salarii, cu
respectarea prevederilor Cartei Universităţii din Piteşti și a legislației în vigoare.
Fondurile extrabugetare se vor vira în subcontul CRC&D-AUTO care se va deschide la
aceeaşi bancă unde există şi contul Universităţii.
Art. 25. Baza materială a CRC&D-AUTO va cuprinde, spaţiile şi mijloacele de cercetare,
stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CRC&D-AUTO.

Capitolul VI
Modul de organizare şi funcţionare a CRC&D-AUTO
Art. 26. Funcţionarea şi organizarea internă a CRC&D-AUTO sunt descrise în detaliu, în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, elaborat de Director, avizat de Rector şi
aprobat de Senatul Universităţii.

Capitolul VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 27. Paternitatea rezultatelor cercetării şi răspunderea asupra veridicităţii acestora
aparţin integral autorilor lucrărilor.
Art. 28. CRC&D-AUTO are siglă şi ştampilă proprie.
Art. 29. Prezentul statut a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti la
data de 30.09.2016.
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