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STATUT DE FUNCŢIONARE 
 
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art.1. În cadrul Universităţii din Piteşti (UPIT), al Facultăţii de Electronică, 
Comunicaţii şi Calculatoare (FECC) şi al Departamentului de Electronică, 
Calculatoare şi Inginerie Electrica (DECIE) funcţionează CENTRUL DE 
CERCETARE “MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR ŞI SISTEMELOR", 
numit în continuare CCMSPS  sau Centrul.  
 
Art.2. Funcţionarea CCMSPS respectă prevederile legislaţiei în vigoare, Cartei 
Universităţii din Piteşti şi Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului 
de cercetare din cadrul UPIT.  
 
Art.3. CCMSPS  se organizează ca Centru de cercetare, fără personalitate juridică, 
în cadrul structurii Universităţii din Piteşti, având autonomie în cumularea şi folosirea 
resurselor de care dispune, elaborarea planului de cercetare şi realizarea lui, 
editarea de publicaţii, realizarea de servicii web, organizarea propriei biblioteci, 
desfăşurarea cooperărilor naţionale şi internaţionale în domeniu, asocierea cu agenţi 
economici, cu alte entităţi de cercetare ştiinţifică pentru realizarea programului de 
cercetare ştiinţifică şi de transfer tehnologic. 
 
Art.4. CCMSPS urmăreşte integrarea în programele de cercetare ştiinţifică şi de 
dezvoltare a resurselor umane, promovate pe plan naţional şi european. Activitatea 
CCMSPS se încadrează în strategia de cercetare a FECC si DECIE din cadrul 
Universitatii din Pitesti. 
 
Art.5. Durata de activitate a Centrului este nelimitată. CCMSPS are o structură 
deschisă şi dinamică. 
 
Art.6. Sediul CCMSPS  este: 
 
 Universitatea din Piteşti 
 Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 
 Piteşti, str. Targu din Vale, nr. 1, corp T, cam. T402 
 Tel.0348-453200 
 Fax 0348-453200 
 Email: 
 WEB: http://www.upit.ro/index.php?i=2084 
http://www.upit.ro/index.php?page=centrul-de-cercetare-modelarea-si-simularea-
proceselor-si-sistemelor 
 
 
 
 
 
 

http://www.upit.ro/index.php?i=2084
http://www.upit.ro/index.php?page=centrul-de-cercetare-modelarea-si-simularea-proceselor-si-sistemelor
http://www.upit.ro/index.php?page=centrul-de-cercetare-modelarea-si-simularea-proceselor-si-sistemelor
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Art.7. Sigla CCMSPS  este: 

 
 

Art.7. CCMSPS își asumă misiunea care derivă din următoarele: 
  
a) Dezvoltarea eficientă a cercetării ştinţifice şi dezvoltării tehnologice în cadrul 
DECIE, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniile Electronică şi 
Telecomunicaţii, respectiv Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.  
b) Promovarea cercetării ştiinţifice în domeniiile menţionate, la nivel regional, cu 
colaborări pe plan naţional şi internaţional; 
c) Dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea programelor de master şi doctorat 
organizate în cadrul DECIE; 
d) Acordarea de suport ştiinţific şi tehnic prin consultanţă tehnică, programe de 
pregătire, granturi şi contracte de cercetare, unor societăţi comerciale româneşti sau 
din străinătate în sfera industriei, în vederea creşterii competitivităţii produselor 
realizate; 
e) Sprijinirea formării continue a specialiştilor în domeniile de mai sus conform 
cerinţelor pieţei muncii. 
 

 

Capitolul II 
 

Obiective, direcţii şi tematici de cercetare 
 
 
Art.8. Centrul de Cercetare de “Modelarea şi Simularea Proceselor şi 
Sistemelor” are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea 
şi corelarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în spaţiul 
naţional şi european al cercetării, în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, 
respectiv al calculatoarelor şi tehnologiei informaţiilor prin stabilirea de relaţii de 
cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din 
România şi Uniunea Europeană. 
 
Art.9. CCMSPS are următoarele obiecte de activitate: 
a) Propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică în 
direcţii actuale pe plan mondial din domeniile Electronicii şi Telecomunicaţiilor, 
respectiv al Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiilor; 
b) Dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul DECIE, în vederea alinierii ei 
la standardele europene; 
c) Susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă, master şi 
doctorat desfăşurate în cadrul domeniilor Electronicii şi Telecomunicaţiilor, respectiv 
al Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiilor; 
d) Sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale; 
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e) Sprijinirea membrilor CCMSPS în vederea depunerii de aplicaţii pentru obţinerea 
de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale; 
f) Sprijinirea membrilor CCMSPS în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale 
granturilor de cercetare naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii, respectiv 
ale contractelor de cercetare cu societăţi comerciale; 
f) Sprijinirea membrilor CCMSPS în vederea publicării de articole ştiinţifice în 
publicaţii recunoscute; 
g) Sprijinirea participării membrilor CCMSPS la manifestări ştiinţifice de prestigiu 
organizate în ţară şi peste hotare; 
h) Sprijinirea editarii şi publicării revistei Scientific Bulletin Electronics and Computer 
Science, editată în cadrul DECIE din FECC; 
i) Colaborarea ştiinţifică cu parteneri români şi străini în vederea efectuării unor 
cercetări comune; 
j) Atragerea de cercetători din strainatate prin programe de stagii oferite prin 
acorduri şi programe internaţionale; 
k) Atragerea de posibile contracte de cercetare de la diverşi beneficiari (societăţi 
comerciale); 
l) Sprijinirea activităţilor de formare de specialişti în cadrul Academiei CISCO; 
m) Colaborarea cu conducerile DECIE, FECC şi UPIT în toate acţiunile ştiinţifice 
organizate. 
 
Art.10. Direcţiile şi tematicile de cercetare abordate în cadrul CCMSPS  sunt 
următoarele: 
 
În domeniul Electronicii şi Telecomunicaţiilor 
 
- Modelarea şi simularea proceselor, dispozitivelor, circuitelor şi conexiunilor 

microelectronice; 
- Proiectarea optimală a proceselor, dispozitivelor, circuitelor şi conexiunilor 

microelectronice; 
- Metodologii software (CAD/CAE si Grafică computerizata în ingineria electronică); 
- Sisteme bazate pe microprocesoare şi microcontrolere; 
- Sisteme dedicate (Embedded Systems); 
- Reţele de senzori; 
- Prelucrarea semnalelor uni şi multidimensionale; 
- Sisteme de achiziţie şi procesare date; 
- Măsurări electrice şi electronice; 
- Echipamente electronice medicale şi aplicaţii ale bioingineriei; 
- Sisteme pentru telemedicină şi e-health; 
- Electronică de putere; 
- Conversia energiei din surse regenerabile şi/sau nepoluante; 
- Managementul surselor de putere autonome; 
- Optimizarea conversiei de putere; 
- Convertoare electronice cu destinaţie specială (sisteme de propulsie, 

echipamente auto, generatoare eoliene) şi/sau cu eficienta ridicata; 
- Surse regenerabile de energie; 
- Sisteme inteligente de acţionari electrice; 
- Senzori şi traductoare; 
- Compatibilitate electromagnetică; 
- Tehnici de transmisie şi recepţie; 
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- Sisteme de comunicaţii; 
- Reţele de comunicaţii; 
- Sisteme de comutaţie şi ingineria traficului; 
- Managementul telecomunicaţiilor; 
- Microunde şi comunicaţii optice; 
- Comunicaţii mobile; 
- Comunicaţii multimedia; 
- Antene inteligente; 
- Procesare de imagini; 
- Protocoale de comunicatie; 
- Software pentru reţele şi servicii de telecomunicaţii; 
- Arhitecturi de reţea şi tehnologii pentru reţele de comunicaţii fixe şi mobile; 
- Subsisteme pentru comunicaţtii de voce, date şi integrate; 
- Prelucrarea optică a informaţiei; 
- Dispozitive şi circuite electronice aferente sistemelor optoelectronice; 
- Sisteme de transport inteligente şi echipamente de monitorizare; 
- Ingineria sistemelor cu inteligenţă artificială. 
 
 
În domeniul Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiilor 
 
- Arhitectura Calculatoarelor; 
- Hardware reconfigurabil; 
- Sisteme Bioinspirate; 
- Baze de Date; 
- Inteligenţă artificială şi calcul neuronal; 
- Recunoaşterea formelor; 
- Inginerie software; 
- Sisteme distribuite; 
- Arhitecturi paralele de calcul; 
- Securitatea sistemelor de calcul; 
- Sisteme de protecţia informaţiei; 
- Analiză formală, modelare, simulare şi optimizare software şi hardware; 
- Dezvoltare de software de bază şi de aplicaţii; 
- Tehnologii informaţionale aplicate (Web, OOP, Java); 
- Sisteme pentru aplicaţii în Timp-Real; 
- Calcul mobil; 
- Sisteme software şi hardware de procesare paralelă şi distribuită; 
- Sisteme de control, control inteligent, robotică; 
- Gestiunea reţelelor de calculatoare, protocoale Internet, reţele locale de 

calculatoare pentru industrie şi servicii; 
- Asistenţă tehnică, expertiză şi consultanţă în gestiunea şi transferul tehnologiilor 

informatiilor; 
- Proiectarea de sisteme de programe orientate obiect; 
- Educaţie/e-Learning şi e-Training în ingineria asistată de calculator; 
 
Art.11. Pe măsura dezvoltării centrului, a diversificării preocupărilor membrilor săi şi 
a evoluţiei ştiinţei şi tehnologiei, direcţiile şi tematicile de cercetare pot fi extinse şi 
adaptate. 
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Art.12. Activitatea CCMSPS este orientată şi în următoarele direcţii: 
a) Participarea la activităţi de cercetare interdisciplinară la nivel local şi naţional; 
b) Participarea la programe de cercetare ştiinţifică sub egida Uniunii Europene; 
c) Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă a specialiştilor în 
inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inclusiv 
Academia CISCO; 
d) Editarea revistei Scientific Bulletin Electronics and Computers Science; 
e) Participarea la elaborarea de standarde şi norme tehnice; 
f) Promovarea inovării şi a creativităţii tehnice şi ştiinţifice, inclusiv obţinerea 
drepturilor de proprietate industrială; 
g)  Desfăşurarea unor activităţi de consulting; 
h) Alte activităţi, inclusiv microproducţie și obținerea de sponsorizări. 
 
Art.13. Centrul va desfăşura în scopul dobândirii de resurse extrabugetare, pe lângă 
activitatea principală de cercetare, următoarele activităţi: servicii tehnologice şi de 
inovare, servicii de implementare şi dezvoltare tehnologică, servicii de asistenţă 
tehnică, expertizare, proiectare, consultanţă, producţie, formare de personal, 
documentare, transfer de tehnologie, editare. 
 
 
 

Capitolul III 
Personalul şi conducerea CCMSPS 

 
Art.14. CCMSPS se bazează pe activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor 
didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor performanţi în 
cercetarea ştiinţifică în direcţiile şi tematicile de cercetare menţionate la art.10. 
Membrii CCMSPS aparţin categoriilor menţionate mai sus care consimt prin 
adeziune semnată să îşi desfăşoarea activitatea de cercetare ştiinţifică sub 
patronajul Centrului. 
 
Art.15. Conducerea executivă a CCMSPS este asigurată de un director şi un 
secretar ştiinţific. Alegerea şi atribuţiile echipei de conducere se stabilesc prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCMSPS. Directorul elaborează 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCMSPS şi îl supune spre 
aprobare Senatului Universităţii. 
 
Art.16. În activitatea sa, Directorul CCMSPS  este sprijit de un Consiliu Ştiinţific, 
format din responsabilii direcţiilor de cercetare şi din conducătorii de doctorat, 
membri ai centrului. Consiliul Ştiinţific este un organ cu rol consultativ în cadrul 
centrului, care va elabora programele şi temele de cercetare. Decizia finală asupra 
aspectelor de conducere executivă aparţine directorului CCMSPS, cu consultarea 
obligatorie a Consiliului Ştiinţific. Directorul CCMSPS  este de drept preşedintele 
Consiliului Ştiinţific. 
 
Art.17. Planurile de activităţi, bugetul, precum şi alte acţiuni majore ale Centrului vor 
fi aprobate de Adunarea Generală a membrilor CCMSPS. Hotărârile Adunării 
Generale a membrilor CCMSPS au caracter obligatoriu pentru conducerea 
executivă a CCMSPS. 
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Art.18. În funcţie de programul de cercetare derulat prin CCMSPS şi de finanţarea 
acestuia, se pot angaja specialişti din alte unităţi, români sau străini, cu respectarea 
prevederilor legislative în vigoare. Structura de personal va fi stabilită de către 
Directorul centrului, fiind o structură flexibilă şi poate avea în componenţa sa 
personal auxiliar şi administrativ propriu (contabil, jurist, personal de cercetare şi 
personal muncitor). 
 
Art.19. CCMSPS va fi structurat pe colective de cercetare, constituite pe baza  
implicării în direcţiile şi temele abordate în cadrul proiectelor/programelor de 
cercetare concrete. 
 
Art.20. Fiecare colectiv de cercetare va fi condus, pe perioada desfăşurării 
proiectului/programului de cercetare, de un responsabil, de regulă iniţiatorul 
respectivului proiect/program. 

 
 
Capitolul IV 

 
Patrimoniul şi resursele CCMSPS  

 
Art.21. Patrimoniul CCMSPS se constituie din: 
a) Echipamentele, instalaţiile, software-ul şi materialele documentare obţinute din 
diverse fonduri şi puse la dispoziţie de către laboratoarele de cercetare din 
CCMSPS, în acord cu conducerea DECIE; 
b) Alte bunuri materiale atrase şi obţinute de laboratoarele de cercetare din cadrul 
CCMSPS în urma efectuării unor activităţi de cercetare sau din eventuale donaţii, 
sponsorizări, transferuri; 
c) laboratoarele şi spaţiile pentru cercetare; 
d) spaţiile administrative; 
e) biblioteca CCMSPS; 
f) alte mijloace de cercetare. 
 
Art.22. Echipamentele şi alte obiecte de patrimoniu dobândite sau realizate de către 
laboratoarele de cercetare rămân în proprietatea acestora. Reglementările legale în 
vigoare delimitează exact statutul acestor echipamente. 
 
Art.23. Au acces liber şi direct la utilizarea patrimoniului CCMSPS membrii 
CCMSPS, în măsura în care aceştia desfăşoară activităţi de cercetare în cadrul 
CCMSPS sau participă la programele de pregătire la nivel master şi doctorat 
susţinute de CCMSPS. 

 
Art.24. CCMSPS va fi finanţat prin: 

- granturi de cercetare obţinute în cadrul competiţiilor de proiecte organizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte organisme; 

- granturi de cercetare obţinute în cadrul competiţiilor internaţionale; 
- contracte sau proiecte de cercetare cu societăţi comerciale; 
- alocări bugetare sau din fondurile universităţii destinate activităţii de cercetare; 
- alte resurse proprii; 
- sponsorizări, etc. 
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Art.25. Coordonarea granturilor, contractelor şi proiectelor de cercetare, a bugetelor 
acestora, inclusiv a contractelor de sponsorizare precum şi a modului de gestionare 
a fondurilor corespunzătoare rămân în atribuţia responsabilului grantului, 
contractului sau proiectului, respectiv responsabilului contractului de sponsorizare.  
 
Art.26. În funcţie de necesităţile financiare, CCMSPS poate solicita şi primi fonduri 
din partea Universităţii din Piteşti pentru diverse acţiuni specifice care sunt justificate 
(cum ar fi editarea revistei B+/BDI – Scientific Bulletin Electronics and Computers 
Science). 
 
Art.27. Directorul centrului este responsabil pentru utilizarea fondurilor din alte surse 
de venituri decât cele menţionate la art. 25. În acest sens, Directorul CCMSPS se va 
consulta şi va stabili un plan de utilizare a fondurilor împreună cu Consiliul ştiinţific al 
CCMSPS şi care va fi aprobat de Adunarea Generală a membrilor CCMSPS. 
 
Art.27. CCMSPS utilizează în relaţiile cu terţii aceleaşi conturi bancare utilizate de 
universitate pentru activităţile economice specifice.  
 
Art.29. Universitatea din Piteşti asigură dotarea cu echipamente de birotică şi 
servicii de comunicare a CCMSPS  (copiator, telefon, calculator, conectare 
INTERNET, etc.). Universitatea din Piteşti asigură prin Serviciile Contabilitate, 
Juridic şi Resurse Umane serviciile corespunzatoare de gestiune financiară, juridice 
şi, respectiv, de resurse umane legate de funcţionarea CCMSPS. 
 
 

Capitolul V 
 

Modul de organizare şi funcţionare a CCMSPS  
 

Art.30. Funcţionarea şi organizarea internă a Centrului sunt descrise în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CCMSPS, elaborat de Director şi 
aprobat de Senatul Universităţii. 
 
 

Capitolul VI 
 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Art.31. Paternitatea rezultatelor cercetării şi răspunderea asupra veridicităţii 
acestora aparţin integral autorilor.  
 
Art.32. Membrii CCMSPS sunt răspunzători de respectarea normelor legate de etica 
în activitatea de cercetare ştiinţifică. 
 
Art.33. CCMSPS  are siglă şi ştampilă proprie. 
 
Art.34. Prezentul Statut a fost elaborat iniţial în anul 1999 de prof.dr.ing. Emil 
SOFRON, primul Director al CCMSPS şi a fost revizuit în ianuarie 2014 de către 
prof.dr.ing. Gheorghe ŞERBAN, actualul Director al CCMSPS. 


