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SENAT 
TT 

 

 

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare 

al 

Centrului Suport Orizont 2020 – UBB 
 

- Aprobat de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 12/15.02.2021 -  

 

 

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE 

 

Art. 1 Centrul Suport Orizont 2020, denumit în continuare Centrul sau CeSo2020-UBB, a 

fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității Babeș-Bolyai nr. 

11877/27.08.2020, ca rezultat al implementării la nivel instituţional a proiectului POC – 

cod MySMIS 108473. 

Art. 2 Centrul funcţionează ca o structură distinctă în cadrul universităţii, fără 

personalitate juridică, în conformitate cu prezentul regulament şi în concordanţă cu 

reglementările interne ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), sub coordonarea 

prorectoratului responsabil cu cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (CDI). 

Art. 3 CeSo2020-UBB este finanțat din fondurile UBB, dispune de o bază materială 

adecvată pentru derularea activităţilor sale. Sediul CeSo 2020-UBB  se află în spaţiile 

universităţii. 

 

CAPITOLUL II. OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI 

 

Art. 4  

(1) Obiectivul principal al Centrului este acela de a creşte implicarea UBB şi a partenerilor 

instituționali din mediul academic şi cel de afaceri din regiunea Nord-Vest în depunerea 

de proiecte în cadrul competiţiilor finanţate prin programele cadru de CDI ale Uniunii 

Europene - Orizont 2020, Orizont Europa -  sau în cadrul altor programe internaţionale 

de cercetare.  

 

(2) Obiectivele specifice ale Centrului, sunt după cum urmează: 

a) creşterea şi dezvoltarea activităţilor de CDI la nivel instituţional; 

b) formarea continuă şi perfecţionarea resursei umane din colectivele de cercetare 

(institute, centre laboratoare) şi serviciile suport administrative/tehnice din 

universitate; 

c) creşterea vizibilităţii comunităţii ştiinţifice din UBB şi a altor entități partenere din 

regiunea de Nord-Vest la nivel  internaţional; 



d) creşterea numărului de cercetători atât în domeniile în care universitatea/zona are 

deja expertiză relevantă la nivel naţional şi internaţional, cât şi în domenii ştiinţifice 

noi şi de actualitate, cu un trend de dezvoltare crescător; 

e) creşterea nivelului de cooperare internaţională în programele de cercetare ştiinţifică 

ale Uniunii Europene sau în cadrul altor programe internaţionale relevante; 

f) realizarea unei strategii de susţinere a cercetării, dezvoltării şi inovării la nivel de 

universitate, prin creşterea numărului de aplicaţii depuse în diverse competiţii 

internaţionale şi sporirea ratei de succes a acestora. 

  

Art. 5 Activitățile Centrului sunt următoarele: 

a) oferirea de consultanță membrilor comunității academice a UBB, precum și altor 

entități partenere din regiunea Nord-Vest în ceea ce priveşte întocmirea/pregătirea de 

proiecte de CDI care vor fi depuse în cadrul programelor Uniunii Europene - Orizont 

2020 și Orizont Europa 2021-2027 -, cât și în cadrul altor programe CDI internaționale; 

b) informarea membrilor comunităţii academice UBB cu privire la oportunitățile de 

finanțare din cadrul programelor din aria de activitate a centrului; 

 

 

c) consolidarea participării UBB la reţele europene şi internaţionale de colaborare în 

domeniul cercetării ştiinţifice în vederea scrierii, câştigării şi implementării unor 

proiecte de CDI; 

d) realizarea unor baze de date privind entităţi publice sau private interesate de a 

colabora cu UBB sau cu ceilalţi actori din zona CDI în vederea depunerii unor proiecte 

de cercetare ştiinţifică în competiţii internaţionale. 

 

CAPITOLUL III. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

Art. 6  

(1) Coordonarea Centrului este asigurată la nivel instituţional de prorectorul responsabil 

cu cercetarea, dezvoltarea şi inovarea - numit în continuare coordonator - cu sprijinul unui 

responsabil de centru care asigură conducerea activităţilor administrative curente. 

Responsabilul de centru este numit la propunerea coordonatorului, de către Rectorul UBB. 

(2) Atribuţiile coordonatorului: 

- reprezintă Centrul în raporturile cu alte compartimente din UBB sau cu alte entităţi de 

CDI din afara UBB; 

- coordonatorul aprobă planul operaţional şi coordonează activitățile specifice ale Centrului; 

 

Art. 7 Personalul Centrului este  format  din  experți  științifici  și experţi  tehnici  din 

facultăți/unități de cercetare sau servicii administrative ale UBB, cu competenţe specifice 

domeniilor lor de activitate. 

 

Art. 8  

(1) Pe domeniilor lor de expertiză, atribuțiile experților științifici/tehnici constau în: 



a) oferirea de consultanţă din punct de vedere ştiinţific/tehnic în scrierea şi 

implementarea proiectelor depuse în cadrul competiţiilor finanţate prin programele 

de CDI ale Uniunii Europene sau prin alte programe internaţionale de cercetare; 

b) facilitarea identificării şi formării de parteneriate şi consorţii în vederea pregătirii 

propunerilor de proiecte pentru competiţiile finanţate prin programele CDI ale 

Uniunii Europene sau prin alte programe internaţionale relevante; 

c) participarea la activităţi de formare şi instruire, schimb de experienţă şi diseminare 

de informaţii atât la nivel instituțional cât şi în regiunea Nord-Vest;  

(2) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din 

organigrama Centrului prin Fişa postului – aprobată de către coordonator. 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 9 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CeSo2020-UBB poate fi modificat la 

solicitarea coordonatorului cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB şi cu aprobarea 

Senatului universitar. 

 

Prezentul regulament a fost avizat de către Consiliul de Administraţie prin HCA 

nr. 777/25.01.2021 și aprobat de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 11/15.02.2021.  

 

 

 

 

 


