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STATUTUL CENTRULUI DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGII ȘI 

INGINERII ALIMENTARE 
 

 
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1. Denumirea centrului: „CENTRUL DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGII ȘI 
INGINERII ALIMENTARE”, denumire reprezentată în continuare prin acronimul 
CCBIA. 
 
Art. 2. CENTRUL DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGII ȘI INGINERII 
ALIMENTARE se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările în vigoare 
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare 
 Carta  Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 
 Regulamentul de desfăşurare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare în Universitatea 

Lucian Blaga din Sibiu. 
 Alte acte normative în materie 

 
Art. 3. Sediul CENTRUL DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGII ȘI INGINERII 
ALIMENTARE este în Sibiu, Str. Dr. Ioan Rațiu Nr.7-9, telefon: 0745292031, site  
web: http://centers.ulbsibiu.ro/ccbia/, https://uefiscdi.gov.ro/platforma-erris,  
https://erris.gov.ro/index.php?&cfFId=264&sm=&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0
446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyLrYyMbR
SMq4oryooqqjKNc02zjcorzBJKsgoyzfOzNc1NE7NLypM0jU0SLNMTc8AaTCyUipPVbL
2s64FAA==&wchk=03b7adadf432aace5551cd1762cf31ee30502f78 

 
 
Art. 4. (1). Misiunea CCBIA este cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul 

biotehnologiilor și a ingineriei alimentare 
 (2) In cadrul CCBIA îşi desfăşoară activitatea cadre didactice universitare, 

cercetători, cadre didactice asociate, cadre didactice auxiliare, studenţi doctoranzi şi 
masteranzi de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu precum şi cercetători asociaţi. 

 
Art. 5. Durata: CCBIA îşi desfăşoară activitatea pe perioadă nederminată, începând cu 

data aprobării prezentului statut de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
 
 
CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Art. 6. Scopul și obiectul de activitate a CCBIA constă în: 
 

 Dezvoltarea din punct de vedere ştiinţific şi tehnologic corespunzător cerinţelor 
determinate de Spaţiul European al Cercetării în contextul considerării domeniului 
biotehnologiilor și a industriei alimentare în Europa, dar şi pe plan internaţional ca una 
dintre tehnologiile de vârf prioritare pentru secolul 21.  
 

 Continuarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice destinată fundamentării şi dezvoltării 
biotehnologiilor moderne şi realizării de bioproduse, prin promovarea în diferite sectoare 
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de activitate (industrie alimentară, agricultură, zootehnie, protecţia mediului, medicină, 
farmacie) a rezultatelor teoretice şi experimentale obţinute.  

 
 Utilizarea unor cunoștințe/rezultate din fluxul principal al cunoașterii din diferite domenii 

de activitate la emiterea unor ipoteze privind desfășurarea unor 
procese/transformări/funcționări ale utilizării biotehnologiilor și ingineriilor alimetare cu 
legătură directă cu starea de sănătate a populației, cu realizarea unor produse cu rol 
farmaceutic sau de supliment alimentar. 

 
 Dezvoltarea şi integrarea biotehnologiilor în procesul de retehnologizare a industriei 

alimentare româneşti cu scopul modernizării şi generării unei baze tehnice şi tehnologice 
proprii. 

 
 Promovarea cooperării între organizaţii, întreprinderi şi unităţi de cercetare româneşti şi 

străine din domeniul biotehnologiei și industriei alimentare în cadrul unor parteneriate 
realizate la nivel european, cu scopul de a obţine beneficii semnificative pentru 
participanţi. 

 
 Dezvoltarea acelor direcţii de crecetare ştiinţifică din diverse sectoare de activitate 

(industria alimentară, agricultură, zootehnie, medicină, industria chimică, energetică etc.) 
ale căror aplicaţii în practică (produse, servicii) pot contribui direct la creşterea calităţii 
vieţii. 

 
 Elaborarea de strategii de susţinere a acţiunilor de rezolvare a problemelor etice şi socio-

economice, de proprietate intelectuală, inovare şi transfer, biosecuritate, diseminare şi 
opinia publică, potenţialităţi şi riscuri în biotehnologie. 

 
 Formarea de tineri cercetători în domeniul microbiologiei, biotehnologiei și ingineriei 

alimentare  la nivel european. 
 

 Facilitarea accesului la centre de cercetare de prestigiu şi la centre de cercetare din 
întreprinderi cu realizări ştiinţifice şi tehnologice de prestigiu din domeniul 
biotehnologiei și ingineriei alimentare în scopul obţinerii unor cunoştiinţe de nivel 
ştiinţific şi tehnologic european și mondial şi utilizării acestora în proiecte de interes 
naţional. 
 
 

Art. 7. Domeniile de competentă ale CCBIA – Biotehnologii și Agricultură, siguranţă şi 
securitate alimentară 
 
Art. 8. (1). Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 

a) Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice, în analele facultăţilor sau 
în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 

b) Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional; 
c) Cărţi, tratate, manuale, reviste cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse la 

bibliotecile ULBS; 
d) Brevete, patente, alte produse cu drepturi de proprietatea intelectuală; 
e) Rapoarte de cercetare periodice şi / sau anuale; 
f) Sisteme, modele, rapoarte de grup şi individuale, soluţii de probleme însoţite de 

documentaţii corespunzătoare; 
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 (2). Rezultatele activităţii de cerceare ştiinţifică în formele prezentate la alin (1) sunt 
proprietatea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, care va exercita dreptul de autor şi drepturile 
acestuia, conform legislaţiei în vigoare.  

 
 
Capitolul III. Structuri de organizare şi funcţionare  
 
Art. 9. Structura de organizare şi funcţionare a CCBIA este prezentată în Anexa B la 

prezentul statut. 
 
Art. 10. Consiliul ştiinţific al ULBS (CS - ULBS) este organismul abilitat, la nivel de 

universitate, să coordoneze activitatea Centrelor de cercetare ştiinţifică din universitate. CS - ULBS 
se reuneşte o dată pe an pentru a analiza activitatea CCBIA şi pentru a stabili direcţiile de 
dezvoltare viitoare. La solicitarea directorului centrului CCBIA, CS-ULBS, poate dezbate 
probleme ce .in de funcţionarea curentă a CCBIA. 
 

Art. 11. (1). Organele de conducere şi administrare ale CCBIA sunt: Consiliul ştiinţific, 
directorul şi secretarul ştiinţific. 
       (2) Consiliul Ştiinţific este format din directorul Centrului de cercetare, secretarul 
ştiinţific şi  coordonatorii compartimentelor de cercetare/șefi de laborator din cadrul 
compartimentelor 

                (3) Consiliul Ştiinţific se reuneşte de trei ori/an sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea directorului sau la cererea a cel puţin jumătate din numărul membrilor centrului de 
cercetare. Prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea 
deliberărilor. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi; în caz de egalitate de 
voturi, votul Directorului Centrului, este decisiv. 

 
     (4). Atribuţiile Consilului Ştiinţific al Centrului de cercetare sunt: 

 coordonează şi corelează activitatea colectivelor în vederea îndeplinirii scopului 
prevăzut în prezentul statut şi în programele operaţionale; 

 avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară; 
 elaborează rapoarte de activitate anuale şi periodice; 
 avizează programele de cercetare, teme şi proiecte de cercetare, parteneriate; 
 asigură dezvoltarea bazei materiale; 
 identifică resurse de finanţare pentru funcţionarea în bune condiţii. 

 
(5). Directorul asigură conducerea operativă a CCBIA. Acesta este desemnat prin 

modalităţile prevăzute de lege, cu avizul prealabil al Consiliului ştiinţific al CCBIA. 
Atribuţiile directorului sunt: 

 reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare şi 
administrative din ULBS ; 

 coordonează activităţile operaţionale ale Centrului de cercetare conform planului 
operaţional propus şi avizat de CS; 

 convoacă şi conduce reuniunile CS; 
 prezintă raportul anual / periodic în CS şi pune în practică toate recomandările şi 

deciziile acestui for; 
 
(6). Secretarul ştiinţific coordonează derularea activităţilor ştiinţifice la nivelul 

CCBIA. Acesta este propus de către Directorul Centrului de cercetare şi aprobat de către 
Consiliul ştiinţific. 
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(7). Coordonatorii compartimentelor de cercetare asigură derularea activităţilor ştiinţifice 
pe domeniile de competenţă ale CCBIA, numind la rândul lor șefii de laborator în vederea 
eficientizării activităților de cercetare aplicativă. Aceştia sunt propuşi de către Directorul şi 
Secretarul ştiinţific şi sunt aprobaţi de către Consiliul ştiinţific al CCBIA.  

 
Capitolul IV. Personalul CCBIA 

 
Art. 12. (1). Personalul de cercetare ştiinţifică al CCBIA este format din: 
 
 membri activi, reprezentând cadre didactice şi cercetători, titulari ai Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 membrii asociaţi, reprezentând cadre didactice şi cercetători, titulari ai Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi studenţi cuprinşi în programele de licenţă, 
masterat şi doctorat care doresc să realizeze activitati de cercetare agreate de 
consiliul ştiinţific al CCBIA. Aprobarea calităţii de membru asociat este de 
competenţa Consiliului ştiinţific al CCBIA. 

 
 membri onorifici, care pot fi persoane fizice şi juridice. Titlul de membru onorific 

poate fi acordat de către Consiliul Ştiinţific, persoanelor sau membrilor asociați, care 
au adus contribuţii la dezvoltarea activităţii ştiinţifice a centrului. 

 
 

Cap. V. Finanţare şi patrimoniu 
 
Art. 13. Finanţarea CCBIA se asigură din următoarele resurse: 

a) Venituri realizate din contracte de cercetare, consultanţă, evaluare, expertize 
tehnice; 

b) Venituri realizate din organizarea unor manifestări ştiinţifice; 
c) Venituri din sponsorizări, donaţii şi subvenţii; 
d) Venituri din alte surse legal constituite. 

 
Art. 14. (1). Resursele financiare vor fi utilizate în vederea realizării scopului şi 
obiectivelor CCBIA, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

 Cheltuieli cu bunurile şi serviciile destinate funcţionării CCBIA 
 Cheltuieli de capital destinate dezvoltării şi modernizării CCBIA. 

      (2). Incasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale CCBIA  
se fac în conformitate cu prevederile legii finanţelor publice şi a celorlalte acte normative în 
materie. 

      (3). Contabilitatea CCBIA va fi organizată şi condusă de către direcţia de 
specialitate din cadrul Direcţiei generale administrative a ULBS. 

     (4). Activitatea financiară a CCBIA se înregistrează direct în cadrul contabilităţii 
ULBS şi se derulează prin conturile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

     (5). Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 
decembrie al aceluiaşi an.  
 
Art. 15. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu asigură suportul logistic, baza materială şi 
facilităţi de ordin tehnic, economic, financiar şi juridic pentru funcţionarea în bune condiţii a 
Centrului de cercetare.  



5 
 

Art. 16. CCBIA are folosinţă echipamentelor achiziţionate prin programele de cercetare 
derulate de acesta, pe durata implementării acestor proiecte, echipamente ce fac parte din 
patrimoniul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
 

 
Capitolul VI. Dispoziţii finale 
 
Art. 17. (1) CCBIA  îşi încetează existenţa în una din următoarele situaţii: 

o lipsa activităţii de cercetare, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, constatată 
prin avizul nefavorabil al Consiliului ştiinţific; 

o la solicitarea a cel puţin 2 / 3 din membrii activi ai CCBIA; 
o când activitatea CCBIA contravine scopului acestuia. 

               
     (2). Incetarea activităţii CCBIA  se aprobă de către Senatul ULBS 

   
  Art. 18. Modificări ale prezentului Statut se face pe baza aprobării Senatului ULBS în baza 

avizului Consiliului ştiinţific al ULBS.  
 
 Art. 19. Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul statut. 

 
Aprobat în Şedinţa Senatului ULBS din data de: 26.02.2014 

 


