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Capitolul  1.  Funcţiuni 

            
Art.1.  CENTRUL DE CERCETARE ‘’ELECTROMET‘’ 

funcționează conform deciziei nr. 277/03.09.1999 dată de rectorul 
Universității din Pitești având la bază hotărârea senatului din 18.06.1998 
cerificat de CNCSIS ca Centru de Cercetare de tip B (certificatul nr 
12/CC-B, 11.05.2001). 

 
 Art.2. Statutul inițial al Centrului de cercetare se adaptează în 
conformitate cu legislația în vigoare și cu modificările survenite în 
structura personalului și evoluția Universității.  
 
         Art. 3. Principalul obiectiv al  ‘’ELECTROMET’’ este desfășurarea 
de activități de cercetare în următoarele direcții: 
 

Echipamente și sisteme electrice și electronice. 
Instrumentație, achiziții de date și măsurări. 
Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule clasice și 

hibride.  
Mecatronică. 
Modelarea, proiectarea și simularea sistemelor electrice și 

electronice. 
Sisteme de conversie a energiei. 
Sisteme pentru surse regenerabile. 
Sisteme de control industrial. 
Sisteme autonome (software și hardware cu capacitate de 

funcționare autonomă: vehicule fără pilot uman, roboți, etc.) 
 Mașini și acționări electrice și hibride. 
 

Pe măsura dezvoltarii centrului şi a evoluţiei  ştiinţei şi tehnologiei, 
domeniul de activitate poate fi extins. 

 
  Art.4. In vederea atingerii obiectivului 
principal,’’ELECTROMET’’ va desfăşura urmatoarele activitaţi: studii şi 
cercetări fundamentale, studii şi cecetari aplicative, studii de caz,  
software de aplicaţie, modelare, prestări servicii, asistența tehnică, 
consulting, expertizare, proiectare, producţie, formare continuă de 
personal, documentare, transfer de tehnologie, editare. 
 

Art.5. ‘’ELECTROMET’’ îşi desfaşoară activitatea prin 
autofinanţare, pe baza contractelor încheiate. 

 



 Art.6. Centrul promovează cooperarea şi asocierea cu Centre şi 
Institute de cercetare ştiinţifică, cu societăţi comerciale de profil, sprijină 
activităţile de promovare a Ştiinţei şi ingineriei: conferinţe interne şi 
internaţionale, seminarii, mese rotunde, workshoping, publicaţii, afilieri 
la asociaţii profesionale. 
 
 Art.7. “ELECTROMET” îşi realizează propria strategie de 
cercetare, proiectare şi dezvoltare de servicii, de aplicaţii şi promovează 
programe proprii în vederea cuprinderii potenţialului de cercetare 
ştiinţifică şi tehnologică a cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor 
şi studenţilor din Universitatea Piteşti și colaboratorilor externi. 
  

Capitolul 2. 
 

Organizarea şi funcţionarea  
CENTRULUI DE CERCETARE “ELECTROMET” 

 
Art.8. Activitatea “ELECTROMET” este condusă de Adunarea 

Generală a membrilor săi. Adunarea Generală este statutară daca sunt 
prezenţi ½+1 din membrii centrului. 

 
Art.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
 
 Stabileşte strategia ştiinţifică “ELECTROMET”; 
 Face recomandări pentru dezvoltarea “ELECTROMET”; 
 Alege organele de conducere; 
 Aprobă raportul anual; 
 Decide asupra modului de folosire a venitului net; 
 Decide asupra cooptării de noi membri şi asupra statutului 

acestora; 
 Decide asupra retragerii calităţii de membru al centrului; 
 Decide asupra modificărilor de statut. 
 
Art.10. Pentru asigurarea conducerii executive, Adunarea Generală 

alege Consiliul de Conducere, alcătuit din: 
 Director General; 
 Director Executiv; 
 Director Economic; 
 
Art. 11. Voturile în cadrul Adunării generale sunt ponderate astfel: 
 25% - Directorul General; 
 20% - Directorul Executiv; 



 5% -   Directorul Economic; 
 40% - Responsabilii de contract, având ponderi proporţionale 

cu valorile contractelor în derulare. 
 10% - Restul membrilor centrului; 
 
Hotărârile se iau cu majoritate simplă (minim 51% din voturile 

exprimate de cei prezenţi sau care şi-au trimis opţiunea în scris). 
 
Art.12. Atribuţiile principale ale Consiliului de conducere sunt: 
 întocmirea planului de activitate; 
 atragerea de noi resurse; 
 avizarea lucrărilor derulate prin “ELECTROMET”; 
 întocmirea bilanţurilor financiare anuale şi a raportului annual; 
 asistenţa pentru iniţierea, derularea şi realizarea contractelor; 
 hotărâri operative privind activitatea “ELECTROMET” 
 asistenta pentru întocmirea documentelor cu componentele 

financiar-contabile; 
 coordonează operaţiunile financiare din conturile atribuite  

“ELECTROMET”; 
 angajează personal prin formele legale; 
 răspunde de întreaga activitate a “ELECTROMET”. 
 
Art.13. Directorul General răspunde de managementul 

“ELECTROMET” fiind ajutat în activitate de Directorul Executiv.  
         
Art.14. De drept, Directorul General şi/sau Directorul Executiv 

angajează centrul în relaţiile cu terţii. 
 
Art. 15. În cadrul Consiliului de Conducere, răspunderea juridică 

este individuală. 
 
Art.16. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul 

unor colective conduse de responsabilul de contract, în afara sarcinilor 
didactice ale personalului. Activităţile din cadrul “ELECTROMET” 
trebuie să fie conforme cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
“ELECTROMET”. 

 
Art. 17. Personalul de cercetare ştiinţifică este format din: cadre 

didactice, cercetători, personal auxiliar din Universitatea din Piteşti, cadre 
didactice pensionate, cadre didactice asociate la Universitatea din Piteşti, 
doctoranzi, masteranzi şi studenţi, alţi specialişti în domeniu. Personalul 
îşi desfăşoară activitatea pe bază de contracte de muncă. 



 
Art.18. Paternitatea rezultatelor şi răspunderea asupra veridicităţii 

rezultatelor aparţin integral responsabililor de contracte. 
 
Art.19. Valoarea contractelor se stabileşte de către responsabilul de 

temă, pe baza de negociere sau prin participare la licitaţii. Responsabilul 
de temă dispune integral de fondurile aferente contractului, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

 
Art. 20. Veniturile “ELECTROMET” provin din activităţile 

proprii, din contractele derulate prin intermediul “ELECTROMET”, din 
sponsorizări şi donaţii. 

 
Art. 21. Aparatele, tehnica de calcul, instalaţiile realizate şi alte 

mijloace dobândite ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare intră în 
patrimoniul centrului de cercetare, dar pot servi şi pentru desfăşurarea 
procesului de învăţământ.  

 
Capitolul 3. Dispoziţii finale 
 
Art. 22. Adunarea Generală este formată din membrii  

“ELECTROMET”. 
 
Art. 23. Durata activităţii centrului este nelimitată. 
 
Art. 24. Sediul Centrului este în Piteşti, în spațiile Universității din 

Pitești. 
 
Art. 25. Centrul va avea siglă proprie. 
 
Art. 26. Prezentul Statut  a fost aprobat în unanimitate de 

Adunarea Generală, la data de 26.02.1998 și modificat la data de 
29.01.2013. 

 
 


