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Structura regulamentului:
1. – Misiune
2. – Obiective
3. – Structura organizatorică
4. – Resurse umane
5. – Resurse materiale
6. – Resurse financiare
7. – Dispoziţii tranzitorii şi finale

1. MISIUNEA INSTITUTUL DE CERCETĂRI TERITORIALE PARTIUM PARTIUMI TERÜLETI KUTATÁSOK INTÉZETE
Institutul de Cercetări Teritoriale Partium – Partiumi Területi Kutatások Intézete
(ICTP – PTKI) face parte integrantă din Universitatea Creştină “Partium” din Oradea.
(ICTP – PTKI) nu are personalitate juridică şi este subordonat Senatului Universităţii.
Activitatea Institutului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicate
cu caracter teritorial din domeniul economic, social, geografic, istoric, cultural, al ştiinţei şi
învăţământului, ecologic etc. cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi
cunoştinţe ştiinţifice, în vederea asigurării suportului ştiinţific şi practic, necesar
progresului şi consolidării unei poziții competitive în domeniile menționate, fundamentarea
şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă regională şi teritorială în
contextul integrării europene. Principalele domenii de cercetare ale ICTP – PTKI vizează
dezvoltarea locală şi teritorială, dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a regiunii Partium,
precum şi abordarea problemelor menţionate din punct de vedere holistic şi
multidisciplinar.

2. OBIECTIVE
Principalele obiective pe care şi le propune ICTP - PTKI sunt următoarele:
-

formarea actorilor din câmpul academic pentru cercetare ştiinţifică
performantă;

-

formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi
cercetare aplicativă;

-

identificarea şi activarea resurselor financiare pentru proiectele de cercetare;

-

iniţierea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicată;

-

dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare;

-

crearea unei baze de date multidisciplinare în sprijinul tuturor celor
interesați de problematica menționată (cercetători, cadre didactice, studenți
etc.)

-

valorificarea rezultatelor cercetării prin modurile curente de informare
comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, lucrări în colectiv de autori,
volume etc.

-

activarea treptată a liniei de studii masterale şi a unei şcoli doctorale prin
crearea unui forum de prezentare a activităţii de cercetare desfăşurată;

-

stabilirea si consolidarea legăturilor ştiinţifice cu universităţi şi instituţii de
cercetare din ţară şi din străinătate;

-

Institutul poate desfăşura activităţi didactice de predare, legate de domeniile
şi programele de cercetare incluse în portofoliul Institutului;

-

includerea activităţii ICTP - PTKI în circuitul european de valori ştiinţifice;

-

atragerea în proiectele de cercetare a unor cadre didactice din învăţământul
universitar şi a unor colaboratori din alte ramuri ştiinţifice înrudite, care pot
susţine activitatea ICTP - PTKI;

-

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare axate pe teme specifice, de
actualitate în care să fie implicaţi şi studenţii.

3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Conducerea ICTP - PTKI este asigurată de un Consiliu de conducere format din:
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a. Directorul ICTP - PTKI
b. Secretarul științific al ICTP - PTKI
c. Secretarul administrativ al ICTP - PTKI
Directorul ICTP - PTKI este ales prin vot direct şi deschis de către membri, pe o
perioadă de 3 ani. Secretarii (ştiinţific şi economico-administrativ) sunt propuși de către
directorul ICTP - PTKI şi aprobat de membrii ICTP - PTKI. În cazul respingerii
propunerii, directorul vine cu o nouă propunere, procedura repetându-se până la validarea
persoanelor propuse. Rezultatele alegerilor sunt propuse spre validare Fundaţiei Pro
Universitate Partium şi Senatului Universităţii.
Atribuţiile Directorului sunt următoarele:
asigură conducerea curentă a întregii activităţi ICTP - PTKI şi duce la

a)

îndeplinire hotărârile Consiliului de conducere;
întocmește raportul anual şi planul de activitate pt. anul următor privind

b)

activităţile desfăşurate de ICTP - PTKI pe care îl prezintă Consiliului de
conducere şi, după caz, Senatului Universităţii
reprezintă ICTP - PTKI în relaţiile cu terţii

c)

Atribuţiile secretarului ştiinţific:
a) stabileşte sarcinile şi urmăreşte ritmicitatea îndeplinirii contractelor ştiinţifice
de către membrii colectivelor de cercetare
b) întocmește raportul ştiinţific anual privind activităţile desfăşurate de ICTP PTKI
Atribuţiile secretarului economico-administrativ:
c) Convoacă şi asigură buna desfășurare a şedinţelor
d) Întocmeşte şi semnează procesul verbal, PV este contrasemnat de către un alt
membru prezent la ședință
e) Pregătește, verifică şi arhivează documentele ICTP - PTKI
f) întocmește

raportul

economico-administrativ

desfășurate de ICTP - PTKI
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anual

privind

activitățile

4. RESURSE UMANE

Personalul ICTP - PTKI este compus din membrii fondatori, membrii ordinari,
membrii extern şi membrii de onoare. Membrii fondatori şi ordinari sunt angajați ai
Universității Creştine Partium.
Personalul ICTP - PTKI își orientează activitatea de cercetare în vederea realizării
corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens, membrii ICTP - PTKI se implică
constant în întreaga activitate a Institutului, participă activ la proiectele în care sunt
implicaţi direct, respectă principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor
materiale şi financiare ale Centrului. În calitatea lor de membri ale unor colective de
cercetare se abţin să desfăşoare activităţi care contravin proiectelor de cercetare sau pun în
pericol finalitatea programelor desfășurate în cadrul ICTP - PTKI.

5. RESURSE MATERIALE
ICTP - PTKI îşi desfăşoară activitatea în spaţiul Universităţii Creştine Partium.
Dotările (calculatoare, mobilier, alte echipamente) existente în aceste spaţii vor fi utilizate
de ICTP - PTKI, până la realizarea unor dotări proprii.

6. RESURSE FINANCIARE

Resursele financiare ale ICTP - PTKI provin din:
–

granturi de cercetare;

–

contracte de cercetare;

–

contracte de proiectare;

–

contracte de prestări servicii;

–

finanţare din partea Universităţii;

–

tipărirea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste şi lucrări în
domeniu;

–

sponsorizări;

–

donaţii.
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Gestionarea resurselor financiare obţinute va fi realizată de Consiliul de conducere
al ICTP - PTKI şi direcţionate către:
– dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare;
– acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare;
– acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de
cercetare,
– stimularea materială a membrilor ICTP - PTKI;
– organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
– contribuţii la dezvoltarea Universităţii.
În caz că bugetul ICTP - PTKI sau UCP permite, conducerea Institutului poate
beneficia de remunerație. Rezultatele financiare ale Centrului constituie obiectul unui
raport anual înaintat Senatului Universităţii Creştine Partium. Execuţia bugetară se
realizează prin serviciul financiar-administrativ a Universităţii.
Responsabilii colectivelor de cercetare sunt aleși de către membrii colectivelor de
cercetare. Colectivele de cercetare pot fi propuse de către oricare membru ale institutului,
urmând ca propunerea să fie validată de către Consiliul de Conducere. Colectivele de
cercetare propun programe şi proiecte de cercetare, care sunt vizate de CC.
Atribuțiile responsabililor colectivelor de cercetare sunt următoarele:
a)

iau parte la ședințele Consiliului de conducere;

b)

fac propuneri de reorganizare a activității în vederea îmbunătățirii acesteia în
cadrul colectivului pe care îl conduc;

c)

organizează şi urmăresc activitatea membrilor colectivului de cercetare
propriu;

d)

asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare
în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.

e)

sunt responsabili de îndeplinirea corectă şi la termen a contractelor de
cercetare
7. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

ICTP - PTKI îşi începe activitatea în baza aprobării prin Hotărâre de Senat a
prezentului Regulament.

5

Activitatea ICTP - PTKI se desfăşoară pe baza unui Plan de cercetare anual,
discutat în ICTP - PTKI şi aprobat de Consiliul de Conducere.

Oradea, 27.05.2015
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