REGULAMENT DE FUNCŢIONARE - CENTRU DE CERCETARE - CARFIB

Art. 1. (1) Centrul de cercetare ştiinţifică – CARFIB – se constituie şi funcţionează
la nivelul Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori, la iniţiativa unor cadre didactice şi cercetători cu vastă experienţă
ştiinţifică şi este avizat de Consiliul facultăţii, de Biroul Senatului şi aprobat de Senatul
A.S.E.
(2) Centrul de cercetare are ca obiect principal de activitate cercetări
fundamentale şi aplicative avansate, dar poate presta şi activităţi de consultanţă,
expertiză şi alte servicii ştiinţifice.
Principalele obiective sunt:
a) facilitarea relaţiilor si colaborărilor în domeniul financiar-bancar între cercetătorii
din ţară si străinătate;
b) crearea şi susţinerea unui sistem eficient de dezvoltare a aptitudinilor
cercetătorilor în domeniul financiar-bancar;
c) perfecţionarea şi creşterea nivelului de pregătire profesională a cercetătorilor;
d) promovarea cooperării între organizaţii de cercetători la nivel local, regional sau
naţional pentru a realiza o implicare activă a structurilor asociative în soluţionarea
problemelor de interes pentru aceştia;
(3) Centrul de cercetare poate fi acreditat de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării (numit în continuare M.Ed.C.), prin Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (numit în continuare C.N.C.S.I.S). În urma
evaluării de către C.N.C.S.I.S., el primeşte niveluri de competenţă A - E.
(4) Centrul de cercetare este condus de un Consiliu Ştiinţific format din
Directorul Centrului şi 4 membri, dintre care unul este Director Cercetare şi unul este
Secretar Ştiinţific. Consiliul Ştiinţific este cel care elaborează propriul regulament de
funcţionare.

Art. 2. (1) În centrul de cercetare pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de
cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi, precum şi alte
categorii de personal, potrivit Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare şi Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică.
(2) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în A.S.E. se obţin potrivit Legii
nr. 319/2003 şi Regulamentului A.S.E. privind ocuparea funcţiilor didactice şi de
cercetare.

Art. 3. (1) Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază de contracte, din
fondurile alocate anual, de către M.Ed.C, de la bugetul de stat, separat de finanţarea
procesului de învăţământ. Finanţarea contractelor de cercetare se face în mod
competitiv, pe baza evaluărilor făcute de C.N.C.S.I.S.
(2) Temele de cercetare, altele decât cele având ca beneficiar M.Ed.C. sunt finanţate pe
bază de contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetărilor respective.

