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CAPITOLUL I 

PERSONALUL DE CONDUCERE 

 

Art. 1.  

(1) În conformitate cu Statutul Centrului de Cercetări Avansate în Automatizări, 
Calculatoare şi Electronică (CCAACE), conducerea acestuia este asigurată de 
directorul Centrului.  

(2) Directorul centrului este numit prin decizie a Rectorului Universității Petrol-
Gaze din Ploiești, la propunerea Directorului Departamentului Automatică, 
Calculatoare şi Electronică și cu avizul Decanului Facultății de Inginerie Mecanică și 
Electrică, conform prevederilor din Statutul Centrului.  

 

Art. 2.  

Directorul Centrului de Cercetări are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele CCAACE în relaţiile 

cu Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, cu alte instituţii, 
organizaţii, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi juridice 
din ţară şi din străinătate; 

b) poate propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a 
Centrului de Cercetări; 

c) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile între 
colectivele/echipele de cercetare şi relaţiile acestora cu terţii; 

d) propune numirea şi revocarea coordonatorilor colectivelor/echipelor 
de cercetare; 

e) răspunde, aprobă şi ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii 
Centrului de Cercetări; 

f) desemnează Secretarul ştiinţific al Centrului de Cercetări; 
g) poate delega o parte dintre atribuţiile sale Secretarului ştiinţific sau 

unuia dintre coordonatorii colectivelor/echipelor de cercetare; 
h) propune Consiliului ştiinţific retragerea calităţii de membru al 

Centrului de Cercetări; 
i) alte atribuţii, stabilite de Consiliul ştiinţific, în domeniul cercetării. 
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Art. 3.  

Principalele atribuţii ale Consiliului Ştiinţific sunt următoarele: 
a) participă la elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare în domeniile 

specifice activității Centrului; 
b) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi 

realizarea acestora; 
c) avizează proiectele de hotărâri ale conducerii Universităţii Petrol - Gaze 

din Ploieşti care implică politica de cercetare a Centrului de Cercetări; 
d) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; 
e) avizează acţiunile de cooperare ştiinţifică, interne şi internaţionale. 

 
CAPITOLUL 2 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR 
 

Art. 4.  

(1) Activităţile realizate  în cadrul Centrului sunt: 
a) cercetarea fundamentală şi aplicativă în domeniile:  automatizarea 

avansată a proceselor, ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, ingineria 
sistemelor inteligente, robotică şi electronică aplicată; 

b) organizarea de seminarii ştiinţifice, conferinţe, sesiuni, colocvii, 
simpozioane, dezbateri, schimburi de experienţă şi alte manifestări 
ştiinţifice; 

c) organizarea și coordonarea cercurilor științifice studențești orientate pe 
aria tematică specifică CCAACE; 

d) organizarea de cursuri de formare continuă și/sau specializare la nivel 
universitar, în domenii specifice activității Centrului, în cooperare cu 
instituţii similare din ţară şi din străinătate; 

e) elaborarea, tipărirea şi distribuirea unor publicaţii. 
 

(2) Activităţile sunt coordonate de câte un responsabil pentru fiecare colectiv de 

cercetare.  

 

CAPITOLUL 3 

REGLEMENTĂRI FINANCIAR-CONTABILE 

 

Art. 5.  
(1) Sursele de finanţare sunt constituite din: 

- sume provenit din contractele de cercetare; 
- sponsorizări şi donaţii; 
- sume alocate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; 
- valorificarea produselor și materialelor elaborate de membrii centrului 
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- alte sume. 
(2) Sursele de finanţare trebuie să asigure buna funcţionare a Centrului și 

îndeplinirea obiectivelor acestuia. 
(3) Activităţile prestate de membrii centrului sunt retribuite din fondurile 

centrului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

CAPITOLUL 4 

DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 

 
Art. 6.  
(1) Orice modificare a prezentului Regulament se poate face numai de către 

Consiliul ştiinţific al centrului, la propunerea directorului sau  a oricărui 
membru al Centrului și cu aprobarea a 2/3 din membrii Consiliului ştiinţific 
al centrului. 

(2) De la înființarea CCAACE şi până la numirea directorului acestuia, Centrul 
va fi condus de către conf. dr. ing. Cristian Pătrăşcioiu. 
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