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Hotărârea nr. 218/13.12.2017
cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Cercetări Avansate
al Academiei de Studii Economice din București
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 392/05.12.2017 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de
Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București;
În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 39 alin. 12 lit. i) din Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. h) din Regulamentul de organizare
și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Cercetări Avansate al
Academiei de Studii Economice din București, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 218/13.12.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A INSTITUTULUI DE CERCETĂRI AVANSATE
AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Capitolul 1. Prevederi generale
Art. 1: Denumirea oficială a institutului este Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii
Economice din București, în limba română, respectiv Advanced Research Institute of The Bucharest
University of Economic Studies, în limba engleză, iar acronimul este ARI.
Art. 2: ARI se înființează ca unitate academică de cercetare avansată, fără personalitate juridică, ce
funcționează în cadrul Academiei de Studii Economice București, denumită în continuare ASE.
Art. 3: ARI se acreditează la nivel instituțional, în cadrul ASE și poate iniția demersuri pentru a fi acreditat și
de către entități interne sau internaționale;
Art. 4: Activitatea ARI se desfășoară în conformitate cu următoarele acte normative: Legea Educației
Naționale 1/2011; Ordonanța Guvernului 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea
tehnologică; HG 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat; Carta ASE; Strategia de
dezvoltare a ASE; Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice a
ASE, procedurile operaționale ale ASE referitoare la activitatea de cercetare și prezentul Regulament
de organizare și funcționare;
Art. 5: Sediul ARI este în ASE, Clădirea Occidentului, str. Occidentului nr. 7, sector 1, București.
Art. 6: ARI este subordonat Rectorului ASE și se află în coordonarea Prorectorului responsabil cu cercetarea
științifică, dezvoltarea și inovarea.
Art. 7: ARI se constituie și funcționează pe o perioadă de timp nelimitată și poate fi desființat, în situația în
care nu își îndeplinește misiunea și obiectivele, prin decizie a Senatului Academiei de Studii
Economice din București.

Capitolul 2. Misiune și obiective
Art. 8: Misiunea ARI este aceea de a contribui la creșterea performanțelor științifice ale ASE în domeniul
cercetării economice avansate interdisciplinare, al promovării și afirmării acesteia în țară și străinătate,
în scopul creșterii vizibilității și prestigiului academic și științific al ASE.
Art. 9: Valorile fundamentale pe care se bazează funcționarea ARI sunt reprezentate de: cultivarea și
respectarea valorilor științifice și academice, cultivarea și respectarea valorilor autentice din domeniul
cercetării științifice și academice, promovarea și respectarea criteriilor corecte de evaluare și
promovare, bazate pe probitate profesională, științifică și morală, asigurarea desfășurării activităților
de cercetare științifică pe baza principiilor deontologiei profesionale, afirmarea unei atitudini
intransigente împotriva plagiatului, informarea corectă și completă privind rezultatele științifice
obținute în activitatea de cercetare, creșterea contribuției activităților de cercetare științifică avansată
la creșterea calității învățământului din ASE.
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Art. 10: Obiectivele ARI sunt:
- inițierea și desfășurarea unor activități de cercetare științifică avansată / proiecte de cercetare, cu
caracter interdisciplinar, prin participarea centrelor de cercetare ale ASE, școlilor doctorale și a
cercetătorilor afiliați și neafiliați centrelor de cercetare, compatibile și comparabile cu preocupările
existente în acest domeniu pe plan internațional, pentru punerea în valoare a avantajelor competitive
ale ASE;
- atragerea / accesarea unor resurse financiare destinate unităților de cercetare similare (institutelor
de cercetare ale universităților), pe plan național și internațional;
- creșterea capacității de atragere de finanțare pentru cercetare prin identificarea de surse destinate
acestui domeniu și formularea de propuneri de proiecte în competițiile naționale și internaționale,
pentru toate proiectele de cercetare cu caracter interdisciplinar din ASE, care presupun participarea
unor cercetători din cel puțin două centre de cercetare existente în cadrul ASE;
- coagularea unor poli de excelență în cercetare și susținerea, în cadrul ASE, pe baze competitive, din
resursele proprii ale universității sau atrase, a unor programe și proiecte de cercetare pe subiecte de
interes major la nivel internațional, european, național și instituțional, îndeosebi pentru tineri
cercetători;
- abordarea prin proiectele de cercetare a provocărilor societale majore identificate în documente
strategice precum Strategia Europa 2020 și Strategia Națională de Cercetare și Inovare 2014-2020;
- inițierea unor relații de colaborare științifică și academică între ARI și alte institute și centre de
cercetare din țară și din străinătate;
- dezvoltarea unui cadru de exprimare a unor puncte de vedere pe teme majore din domeniul
economic și social, de interes național;
- oferirea unor stagii de cercetare unor personalități științifice sau dezvoltarea unor programe de
fellowship, pe baze competitive, pentru atragerea unor resurse umane de calitate (de tip brain gain);
- creșterea calității producției științifice prin elaborarea de cărți și articole publicate în edituri și
reviste cotate în fluxul principal de publicații precum și susținerea, din resurse proprii, a participării
membrilor ARI la conferințe internaționale de prestigiu;
- organizarea de conferințe științifice / seminarii științifice / manifestări științifice de înalt nivel, cu
participarea unor personalități cu activitate recunoscută pe plan național și internațional.

Capitolul 3. Membrii ARI
Art. 11: (1) Din ARI pot face parte cadre didactice, cercetători din ASE, studenți, doctoranzi, absolvenți și
cercetători postdoctorali într-un program de studii postdoctorale organizat de ASE care se află în
una din următoarele situații:
(a) sunt membri ai Consiliului Științific al ARI;
(b) sunt membri ai colectivelor care vor derula proiecte de cercetare câștigate prin competiție și
finanțate conform regulamentului ARI;
(c) sunt directori ai centrelor de cercetare din ASE;
(d) alți cercetători care îndeplinesc criteriile pentru acceptarea cadrelor didactice și a cercetătorilor
din afara ASE ca membri ARI;
(2) Pot fi membri ai ARI și cadre didactice și cercetători din afara ASE care sunt implicați în proiecte
de cercetare derulate prin ARI.
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(3) Din ARI pot face parte personalități științifice din afara ASE recunoscute pe plan internațional,
precum Doctor Honoris Causa al ASE, desemnate ca membri ai International Advisory Board
(Consiliul Consultativ Internațional), cu statutul de Senior Fellow al ARI.
(4) ARI include în structura sa centrele de cercetare științifică recunoscute în cadrul universității.
(5) Centrele de cercetare aprobate de Senatul universitar își păstrează autonomia managerială și
economico-financiară, dar nu pot derula proiecte interdisciplinare (cu participarea unor cercetători
din minim două centre de cercetare), decât prin intermediul ARI.
(6) În cadrul ARI pot funcționa grupuri de cercetare / colective de cercetare / unități de cercetare în
scopul realizării unor proiecte punctuale menite să atingă misiunea ARI.
Art. 12: Calitatea de membru ARI poate fi cumulată cu aceea de membru în alt centru de cercetări.

Capitolul 4. Organizare internă
Art. 13: (1) ARI este condus din punct de vedere științific de un Consiliu Științific și din punct de vedere
operațional de Director.
(2) Consiliul Științific și Directorul ARI sunt numiți de Rectorul ASE.
(3) Consiliul Științific este format din șapte membri: Directorul Institutului, Prorectorul responsabil
cu cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea, Directorul CSUD și alți patru membri desemnați
pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret, de către directorii centrelor de cercetare din ASE.
(4) Pentru asigurarea unui nivel științific competitiv și creșterea vizibilității pe plan internațional,
ARI va beneficia de suportul unui International Advisory Board (Consiliul Consultativ Internațional),
format din personalități științifice din afara ASE, recunoscute de către comunitatea științifică
internațională.
(5) Secretariatul științific este asigurat de un cadru didactic desemnat de Rectorul ASE la propunerea
Directorului ARI.
Art. 14: (1) Directorul ARI are următoarele atribuții:
a. Asigură conducerea operativă a activității ARI.
b. Participă la realizarea Strategiei ARI, a Planului anual de activitate al ARI și a bugetului anual
ARI, documente ce se elaborează în cadrul Consiliului Științific ARI și se aprobă de B.C.A. al
ASE.
c. Organizează ședințele Consiliului Științific;
d. Analizează trimestrial împreună cu membrii Consiliului Științific situația îndeplinirii
obiectivelor ARI.
e. Prezinta anual B.C.A. raportul de activitate după ce a fost avizat de Prorectorul responsabil cu
cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea.
f. Orice alte atribuții stabilite de către Consiliul Științific ARI.
(2) In situația în care, pe o durată limitată, directorul ARI nu își poate îndeplini atribuțiile din motive
obiective, Rectorul numește un înlocuitor din rândul membrilor Consiliului Științific.

Art. 15: Consiliul Științific al ARI are următoarele atribuții:
a. Elaborează și propune spre aprobare B.C.A. Strategia ARI și Planul anual de activitate al ARI;
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b. Propune B.C.A. teme de cercetare prioritare ce pot fi finanțate prin bugetul ARI;
c. Propune bugetul anual ARI;
d. Stabilește partea ce revine fiecărui centru de cercetare din cota procentuală destinată centrelor de
cercetare din regia proiectelor de cercetare derulate prin ARI;
e. Elaborează și propune spre aprobare Rectorului ASE ghiduri ce reglementează competiții de
proiecte finanțate de ARI sau programe de fellowship;
f. Propune spre aprobare Rectorului ASE Comisia/Comisiile de evaluare pentru competiții de proiecte
finanțate de ARI;
g. Propune spre aprobare Rectorului ASE rezultatele evaluării realizată în competițiile de proiecte
finanțate de ARI;
h. Propune spre aprobare B.C.A. criteriile pentru acceptarea cadrelor didactice și a cercetătorilor din
afara ASE ca membri ARI;
i. Propune spre aprobare Rectorului ASE membrii International Advisory Board (Consiliului
Consultativ Internațional);
j. Revizuiește periodic lista membrilor în funcție de solicitările nou apărute și de îndeplinirea
obiectivelor asumate de către membrii existenți;

Art. 16: Secretarul științific are următoarele atribuții:
a. Administrează documentele ARI.
b. Asigură redactarea unor documente ale ARI la solicitarea Directorului și a Consiliului Științific.
c. Asigură comunicarea Directorului și a Consiliului Științific cu B.C.A. și cu Direcția Managementul
Cercetării și Inovării (DMCI), precum și cu membrii ARI.

Capitolul 5. Resurse financiare

Art. 17: ARI beneficiază de următoarele surse de finanțare:
(a) fonduri publice naționale și internaționale destinate institutelor de cercetare ale universităților;
(b) cotă parte din regia de cercetare a proiectelor câștigate în competiții naționale sau internaționale,
prin intermediul institutului (proiectele transdisciplinare sau proiectele inițiate de institut), într-un
procent stabilit în fiecare an de B.C.A.;
(c) donații și sponsorizări;
(d) alte surse.
Art. 18: (1) Operațiunile financiare în lei ale ARI sunt derulate printr-un sub-cont dedicat ARI, deschis de
către ASE, conform reglementărilor legale în vigoare.
(2) Operațiunile financiare în valută ale ARI sunt derulate prin conturi dedicate, deschise de către ASE,
conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 19: Anual, ARI întocmește un buget de venituri și cheltuieli, întocmit și structurat conform prevederilor
legale.
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Art. 20: (1) Inițierea cheltuielilor bugetate se aprobă de către Prorectorul responsabil cu cercetarea științifică,
dezvoltarea și inovarea pe baza Cererii de oportunitate înaintate de Directorul ARI.
(2) Aprobarea se acordă de către Prorectorul responsabil cu cercetarea științifică, dezvoltarea și
inovarea numai după obținerea unui aviz de la Serviciul Financiar prin care se certifică existența
fondurilor disponibile în cuantumul necesar.

Art. 21: (1) ARI desfășoară activitățile de cercetare stabilite prin prezentul Regulament. Monitorizarea
proiectelor se realizează de către DMCI.
(2) ARI respectă în activitatea sa toate deciziile BCA, CA, ale Senatului universitar și toate
procedurile operaționale ale ASE referitoare la activitatea de cercetare.

Capitolul 6. Proiectele ARI

Art. 22: (1) Temele de cercetare ale proiectelor ce vor fi finanțate din bugetul ARI sunt discutate și aprobate de
B.C.A. la începutul fiecărui an calendaristic.
(2) Fondurile alocate pentru competițiile de proiecte din bugetul ARI se stabilesc de către Consiliul
Științific al ARI și sunt aprobate de B.C.A.
(3) Membrii Consiliul Științific al ARI nu pot depune proiecte de cercetare pentru obținerea finanțării de
la ARI în calitate de director.

Art. 23: Producțiile științifice susținute financiar prin ARI vor fi prezentate la conferințele / seminariile științifice
/ manifestările științifice organizate în cadrul Institutului, dar și în cadrul altor conferințe / seminarii
științifice / manifestări științifice organizate la nivel național și internațional cu menționarea realizării lor
prin susținerea institutului.

Capitolul 7. Dispoziții finale
Art. 24: ARI poate avea siglă și ștampilă proprii, funcționând ca o entitate distinctă de cercetare, fără personalitate
juridică, în cadrul ASE.

Art. 25: ARI poate administra bunuri aflate în proprietatea ASE care i-au fost încredințate spre folosință, precum
și bunuri dobândite în condițiile legii.

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din București
din data de 13 Decembrie 2017.

Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof.univ. dr. Nicolae Istudor

5

