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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  (ROF)  
AL CENTRULUI DE CERCETARE MANAGEMENT, ADMINISTRAREA 

AFACERILOR SI MARKETING 
 

 
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 84/1995-Legea 
învăţământului, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, Legii nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată şi modificată prin Legea nr. 
324/2003, ale Strategiei de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir” pentru anii 2007-2013, precum şi a Cartei universitare. 

Centrul de Cercetare de Cercetare, Management, Administrarea Afacerilor şi 
Marketing, denumire reprezentată în continuare prin acronimul C.C.M.A.A.M., se constituie 
ca o componentă distinctă a departamentului Centre de Cercetare din cadrul Institutului de 
Cercetari Ştiinţifice Mutidisciplinare "Dimitrie Cantemir", coordonat de Consiliul Ştiinţific 
al Centrului.  
Art. 2. Structura organizatorică a C.C.M.A.A.M. este prezentată în Anexa 1. 
Centrul de cercetări cuprinde în structură patru colective de cercetare necesare realizării 
obiectului său de activitate şi ale căror relaţii interne şi în cadrul Universităţii sunt 
reglementate prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

C.C.M.A.A.M. a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir” numărul 40 din 16.11.2009. 

 
CAPITOLUL II. Misiunea, scopul şi obiectul de activitate 

 
Art. 3. Misiune. Activitatea Centrului se desfaşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi 
aplicative din domeniul economic (turismului, comerţ şi servicii), cu orientare spre creşterea 
capacităţii de generare de noi cunoştinţe, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar 
progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor economice, 
fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă, în contextul 
integrarii europene. 
 Activitatea principală de cercetare realizată în cadrul C.C.M.A.A.M. este subsumată 
obiectivelor din programul de cercetare al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, din 
planul/programul de cercetare al Facultăţii de Management Turistic şi Comercial. 

Principalele domenii de cercetare pe care le vizăm prin activitatea C.C.M.A.A.M. 
sunt: teoria şi practica serviciilor, managementul afacerilor, analiza economico-financiară, 
sistemul şi relaţiile inter-bancare, piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, politici de dezvoltare 
regională, politici şi strategii, studii de concurenţă, economia serviciilor, economia resurselor 
naturale şi economia protecţiei mediului înconjurator, modelare şi prognoză economică, 
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macroeconomie, microeconomie, valorificarea potenţialului turistic, managementul relaţiilor 
cu clienţii, marketing, cercetări de marketing. 
Art. 4. (1) Scop. C.C.M.A.A.M. este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare în domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe şi integrare europeană, în 
vederea participării la elaborarea strategiilor de dezvoltare şi la realizarea programelor şi 
obiectivelor ştiinţifice cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare. 
 (2) Obiectul de activitate al C.C.M.A.A.M. constă în: 

A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: 
a) În cadrul Planului naţional pentru Cercetare-dezvoltare Centrul realizează cercetări 

fundamentale şi aplicative în domeniile: economic şi al integrării europene. 
În acest scop, C.C.M.A.A.M. realizează: 

a.1.  Cercetări fundamentale şi aplicative pentru dezvoltarea turismului, 
comerţului interior şi  exterior, pentru adaptarea legislaţiei româneşti la 
necesităţile integrării euroatlantice, pentru clarificarea unor aspecte naţionale şi 
regionale; 
a.2. Cercetări  fundamentale şi aplicative  pentru  dezvoltarea  şi  creşterea  
eficienţei  activităţilor  de  turism, comerţ  şi  servicii  şi  integrarea acestora  în  
noile  realităţi  europene şi mondiale, prin valorificarea superioară a resurselor 
româneşti şi protejarea mediului, recâştigarea  pieţelor externe tradiţionale şi 
cucerirea de noi pieţe, optimizarea activităţilor şi îmbunătăţirea imaginii 
României peste hotare; 
a.3. Cercetări privind: conjunctura pieţei interne şi internaţionale, investigaţii 
sociologice în domeniile menţionate, studii motivaţionale, prognoze şi strategii,  
politici de management şi marketing, băncile de date, sinteze şi materiale 
documentare tehnico-ştiinţifice. 

b)  În afara planului naţional pentru Cercetare-dezvoltare, C.C.M.A.A.M. 
efectuează cercetări privind: impactul socio-economic şi în mediul înconjurător al 
activităţilor de turism şi comerţ, nevoia de reglementare juridică şi  adaptare continuă la noile 
realităţii româneşti, direcţii de creştere a eficienţei activităţii organizaţiilor economice etc.  

B. Activităţi conexe: 
a) asistenţă de specialitate în constituirea şi funcţionarea unor organizaţii etc.      
b) asistenţă de specialitate în implementarea rezultatelor cercetării; 
c) asigurarea documentării studenţilor în activitatea de practică desfăşurată în domeniul 
comerţului, turismului şi serviciilor; 
d) studii de fezabilitate, evaluări de active,  modernizări etc.; 
e) implicarea în activităţile de învăţământ postuniversitar etc; 
f) servicii de consultanţă. 

C. Activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate, în 
cooperare cu instituţii similare din ţară şi străinătate.       

D. Activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii ca:  
a) Analele UCDC, Seria: Economie-Comerţ şi Turism 
b) Studii, rapoarte de cercetare, culegeri ale comunicarilor la sesiuni ştiinţifice ale 

cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor; 
c)  Materiale didactice etc. 
E. Activitate de transfer ştiinţific a rezultatelor cercetării către alte instituţii      

interesate sau agenţi economici, cu acordul beneficiarilor contractanţi. 
F. Valorificarea rezultatelor cercetării prin reţeaua unităţilor din învăţământ, de     

agenţi economici, editarea unor lucrări ştiinţifice şi materiale cu destinaţie mai largă etc. 
 
CAPITOLUL III. Patrimoniul 
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Art. 5. (1) Centrul de Cercetări administrează bunuri evidenţiate  distinct prin fişa de inventar. 
 (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale sunt bunuri 
dobândite şi trec în administrarea Universităţii sau a C.C.M.A.A.M., în funcţie de hotarârea 
senatului. 
 (3) În exercitarea drepturilor sale, Centrul posedă şi foloseşte bunurile aflate în 
patrimoniul Universitatii Creştine „Dimitrie Cantemir”, dispunând de acestea în scopul 
realizării obiectului său de activitate. 
   
 
 
 
 

CAPITOLUL IV. Structura organizatorică şi funcţională 
 
Art. 6. (1) C.C.M.A.A.M. are în structură colective şi echipe necesare realizării obiectului său 
de activitate. 
 (2) În  funcţie  de  specificul  activităţii, se  pot organiza colective specializate sau 
colective interdisciplinare. 

(3) Directorul C.C.M.A.A.M. stabileşte  relaţiile dintre colectivele aflate în structura 
sa şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda conducătorilor acestor colective împuterniciri 
de reprezentare în numele centrului, cu avizul rectorului  universităţii. 
 
Art. 7. Conducătorii acestor colective/echipe răspund în faţa senatului şi a directorului 
C.C.M.A.A.M. pentru îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor 
încredinţate de către aceştia. 
 
 

CAPITOLUL V. Organele de conducere 
 
Art. 8. (1) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice sunt asigurate de către 
Consiliul ştiinţific. 
    (2) Conducerea executivă a centrului este asigurată de către directorul acestuia. 

 
Consiliul ştiinţific al C.C.M.A.A.M. 

 
Art. 9. (1) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu 
prezentul regulament. 
  (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri, reprezentând colectivele 
specializate şi interdisciplinare, precum şi cercetători cu realizări deosebite, secretarul 
ştiinţific al facultăţii cu capacitate de sinteză şi cercetări în domeniu, numiţi de către 
Senatul  Universităţii si Consiliul Facutăţii, la  propunerea  decanului şi directorului 
centrului. 

(3) Preşedintele Consiliului ştiinţific este Directorul C.C.M.A.A.M. 
 
Art. 10.  Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele: 

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare 
în domeniile proprii; 

b) examinează şi avizează proiectele de Cerecetare-ştiinţifică, precum şi realizarea 
acestora; 

c) avizează proiectele hotărâri ale Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, care implică politica de cercetare a Centrului; 
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d) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de 
cercetare în grade profesionale; 

e) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi 
promovare a personalului de cercetare; 

f) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirmă 
rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetător ştiinţific şi cercetător 
principal gradul III, avizează şi face propuneri către MECI, pentru atestarea 
cercetătorilor principali gr. II şi I; 

g) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; 
h) avizează acţiunile de cooperare ştiinţifică, interne şi internaţionale; 
i) propune şi avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în 

străinătate etc. 
 

Directorul C.C.M.A.A.M. 
 

Art. 11. Activitatea curentă a C.C.A.A.M.A. este condusă de directorul numit de către Senatul 
Universităţii la propunerea Consiliului Ştiinţific, dintre cadrele didactice şi/sau cercetătorii 
ştiinţifici cu experienţă şi cu pregătire managerială. 
 
Art. 12. Directorul Centrului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

a) reprezintă personal sau prin delegat, interesele C.C.M.A.A.M. în relaţiile cu alte 
instituţii, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi juridice 
din ţară şi din străinătate; 

b) poate propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a centrului; 
c) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile între colective/echipele de cercetare şi 

relaţiile acestora cu terţii; 
d) propune numirea şi revocarea coordonatorilor colectivelor de cercetare; 
e) propune acordarea personalului Centrului a unor drepturi băneşti, premii, 

corespunzator activităţilor prestate; 
f) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile de cercetător ştiinţific 

principal, gradul I, II, şi III şi cercetător ştiinţific; 
g) răspunde, aprobă şi ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii C.C.M.A.A.M.; 
h) poate delega o parte dintre atribuţiile sale, directorului adjunct sau unuia dintre 

coordonatorii colectivelor/echipelor de cercetare dintre şefii colectivelor de 
cercetare; 

i) propune Cosiliului ştiinţific retragerea calităţii de membru al C.C.M.A.A.M. 
 
 
CAPITOLUL  VI.  Membrii 

 
Art. 13. Pot fi membrii ai C.C.M.A.A.M., cadre didactice ale facultăţii, cercetători şi 
practicieni din domeniul economic care s–au remarcat în activitatea de cercetare şi au lucrări 
ştiinţifice publicate în reviste recunoscute naţional sau internaţional. 
Art. 14. Calitatea de membru al C.C.M.A.A.M. se atribuie de către Consiliul ştiinţific, la 
propunerea directorului C.C.M.A.A.M. 
Art. 15. Membrii C.C.M.A.A.M. au obligaţia să îşi realizeze, la termen, temele sau proiectele 
de cercetare ştiinţifică, aprobate de Consiliul ştiinţific. 

 
 
CAPITOLUL  VII.  Reglementarea litigiilor 
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Art. 16. C.C.M.A.A.M. este reprezentat pe plan administrativ de către Director, iar 
reprezentarea juridică este asigurată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti.  

 
CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale 

 
Art. 17. (1) Modificarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare la evoluţia 
legislaţiei se face, ori de câte ori este necesară, prin hotărâri ale Senatului Universităţii 
Creştine „Dimitrie Cantemir”. 

    (2) Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat a Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir”, la data de.............., şi intră în vigoare începând cu data de..........  

 
RECTOR 
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