
 

STATUT 
privind organizarea şi funcţionarea 

CENTRULUI DE CERCETARE ŞI IMPLEMENTARE A METODELOR NUMERICE 

– CCIMN – 

 Cap. I. CONSTITUIREA 
 Art. 1. Centrul de cercetare şi implementare a metodelor numerice se înfiinţează în baza 
Ordinului 535/25.11.1998 şi funcţionează în conformitate cu următoarele acte normative în vigoare: 
Legea 84/95, Legea 128/97, O.G. 25/95, Ordinul M.E.N. 3176/21 01.98, Adresa M.F. 
3706/125369/94, Regulamentul de desfăşurare a activităţii de cercetare în ULBS. 

 Cap. II. DENUMIRE, SEDIU 
 Art. 2. Centrul de Cercetare şi Implementare a Metodelor Numerice(CCIMN) îşi are sediul pe 
str.Emil Cioran, nr. 4, Sibiu. 

 Cap. III. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 Art. 3. CCIMN are ca obiect de activitate următoarele: 

• cercetare 
• proiectare 
• productie 
• desfacere 
• consulting, expertiză şi asistenţă tehnică 
• perfecţionare şi reconversie forţă de muncă 
• formare de specialişti 

 Cap. IV. MODUL DE ACTIVITATE 
 Art. 4. CCIMN îşi desfăşoară activitatea sub jurisdicţia ULBS. Conducerea CCIMN este 
abilitată să găsească şi să stabilească parteneri contractuali, forme de colaborare şi modalităţi de 
aprovizionare-desfacere. 

 Art. 5. CCIMN va aplica şi va respecta în activitatea sa legislaţia financiar-contabilă în 
vigoare, ţinând evidenţa tuturor lucrărilor. Periodic, va analiza activitatea economică înscrisă în 
documentele de evidenţă, luând măsurile ce se impun. 

 Cap. V. BAZA MATERIALĂ 
 Art. 6. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.3, CCIMN va utiliza spaţiile şi baza materială  
adecvată din cadrul ULBS, sau după caz şi ale altor parteneri, pe baza unor contracte de colaborare. 

 Art. 7. ULBS va asigura utilităţile necesare desfăşurării activităţii CCIMN în cadrul spaţiilor sale. 

 Cap. VI. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA 
 Art. 8. Conducerea curentă a CCIMN este asigurată de directorul centrului numit prin ordin al 
Rectorului ULBS. 

 Art. 9. CCIMN funcţionează pe baza statutului şi a organigramei proprii, care sunt aprobate de 
conducerea ULBS. 



 Art. 10. Directorul centrului se află în subordinea directă a Rectorului ULBS. 

 Cap. VII. FINANŢAREA 
 Art. 11. Sursele de finanţare necesare desfăşurării activitaţii CCIMN sunt surse extrabugetare 
şi provin din veniturile realizate prin activitate proprie. 

 Cap. VIII. VENITURILE 
 Art. 12. Veniturile CCIMN se vor realiza din încasările rezultate din activitatea desfăşurată. 

 Art. 13. Venitul net va fi repartizat astfel: 
• 20% pentru ULBS; 
• 80% pentru CCIMN. 

 Art. 14. Veniturile aferente CCIMN vor fi utilizate pentru: 
• dezvoltarea bazei tehnico-materiale; 
• publicare de cărţi, reviste, lucrări ştiinţifice, material publicitar; 
• participarea la manifestări ştiinţifice; 
• stimularea prin premiere a membrilor; 
• cheltuieli şi taxe de reprezentare. 

 Art. 15. Venitul net se va forma prin scăderea din suma totală a încasărilor, a tuturor 
cheltuielilor necesare desfăşurării activitaţii centrului, inclusiv impozite văsate la bugetul de stat, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Cap. IX. EVIDENŢA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 
 Art. 16. Evidenţa gestiunii se va face de o persoană desemnată în acest sens de către 
conducerea CCIMN, care va ţine legătura cu compartimentul financiar-contabil al ULBS. 

 Art. 17. Activitatea financiară a CCIMN se va derula prin contul în lei al ULBS deschis la 
Trezoreria Sibiu cu nr. 50034480173; nr. 50038081949. 

 Art. 18. Exerciţiul financiar al CCIMN începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 
decembrie al aceluiaşi an. 

 Cap. X. STRUCTURA 
 Art. 19. Pentru atingerea obiectivelor CCIMN activitatea acestuia se desfăşoară în cadrul 
următoarelor colective: 

1. Colectiv grafică asistată 

2. Colectiv analiză numerică 

 Art. 20. Fiecare colectiv este condus de un şef de colectiv ales pe baza competenţei 
profesionale din rândul membrilor CCIMN. 

 Cap. XI. MEMBRI 
 Art. 21. CCIMN este format din membri fondatori şi membri asociaţi. 

 Art. 22. Membri fondatori pot fi persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu. 

 Art. 23. Membri asociaţi pot fi studenţi, absolvenţi, participanţi la cursuri post universitare şi 
orice altă persoană fizică solicitată de conducerea centrului. Aceştia îşi vor desfăşura activitatea ca 
şi colaboratori, beneficiind de rezultateale muncii lor ca oricare membru fondator. 

 Art. 24. Calitatea de membru fondator poate fi retrasă de directorul centrului în situaţiile: 



• la cerere; 

• lipsa de activitate. 

 Cap. XII. DISPOZIŢII FINALE 
 Art. 25. CCIMN va avea următoarele direcţii de cercetare şi formare profesională: 

1. Grafică asistată 
2. Analiza numerică a tensiunilor şi deformaţiilor 
3. Proiectare asistată 
4. Simulare sisteme 

 Art. 26. Pentru desfăşurarea tuturor activităţilor, membri CCIMN vor respecta regulamentul 
de ordine interioară aprobat de Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu. 

 Art. 27. Modificări ale prezentului statut pot fi aduse de către conducerea CCIMN, cu avizul 
conducerii ULBS. 
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1. prof.univ.dr.ing. Daniel MANOLEA  
2. prof.univ.dr.ing. Galaftion SOFONEA  
3. prof.univ.dr.ing. Nicolae BERCAN  
4. prof.univ.dr.ing. Constantin VASILOAICA  
5. conf.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU  
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7. şef lucr.univ.drd.ing. Marius CHILIBAN  
8. asit.univ.drd. ing. Dan MIRICESCU 
9. asist.univ.drd.ing. Adrian PASCU  
10. prep.univ.ing. Cristian PETRIANU  
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