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Capitolul I.

DISPOZITII GENERALE

Art. 1.
(1) Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene s-a constituit prin Hotararea
Senatului Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, Nr.18, din
9 martie 2011 si functioneaza in conformitate cu:
 Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003, privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare;
 Metodologia de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii
Nr. 7209/2002;
 Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 75/2005, din 12/07/2005
privind asigurarea calitatii educatiei;
 prevederile Cartei Universitare si ale Regulamentului intern al
Universitatii, corespunzator Strategiei de cercetare a Universitatii
Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.
(2) Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene functioneaza ca structura
universitara de studii si cercetare distincta, fara personalitate juridica, in
cadrul Universitatii. Institutul isi desfasoara intreaga activitate
organizatorica si stiintifica sub controlul nemijlocit al Rectorului si
Presedintelui Universitatii, in conformitate cu organigrama prevazuta in
Anexa care face parte integranta din prezentul Regulament.
(3) Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene, este organizat si functioneaza pe
principiul non-profit, în conformitate cu prevederile legale in vigoare care
reglementeaza activitatea de cercetare, precum si cu dispozitiile cuprinse in
Carta Universitara, si in celelalte regulamente ale Universitatii Crestine
„Dimitrie Cantemir” din Bucuresti. In orice act, scrisoare, anunt, publicatie
emanand de la Institut se va mentiona pe langa antetul Universitatii,
denumirea Institutului cu sigla sa.
Art. 2. Sediul Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene este în Romania,
Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr.176, Sector 4. Institutul poate avea
colective de cercetare, fara personalitate juridica, situate in localitati din tara,
unde functioneaza facultati si departamente ale Universitatii Crestine „Dimitrie
Cantemir” din Bucuresti.
Art. 3. Coordonarea stiintifica a Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene este
asigurata de Consiliul Stiintific constituit din personalitati marcante in domeniul
cercetarii stiintifice nationale si internationale privind problematica drepturilor
omului.
Art. 4. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene poate incheia cu aprobarea
Senatului Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, protocoale de
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colaborare stiintifica in domeniul sau de activitate, cu alte institute de cercetare si
facultati ori departamente ale acestora din institutii de învatamant superior din
tara si strainatate, precum si parteneriate publicistice cu edituri de prestigiu si
reviste indexate in baze internationale de date, in vederea valorificarii
rezultatelor activitatii sale de cercetare.
Art. 5. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene poate derula proiecte de
cercetare cu cadrele didactice si specialisti din Centrele de cercetare ale
facultatilor din cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.
Art. 6. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene sprijina pregatirea profesional
stiintifica a cadrelor didactice din Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din
Bucuresti prin atragerea si implicarea acestora in realizarea unor proiecte de
cercetare si programe doctorale si postdoctorale, stagii de pregatire si
perfectionare, inclusiv prin colaborare cu alte institute si universitati din tara si
strainatate.

Capitolul II.

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene are drept scop cercetarea
stiintifica fundamentala si avansata in domeniul istoriei nationale, europene si
universale, a operei principelui carturar Dimitrie Cantemir, participarea la
programe nationale si internationale de cercetare in domeniul sau de activitate si
atragerea a cat mai multor personalitati recunoscute pentru activitatea lor
stiintifica consacrata promovarii principelui carturar Dimitrie Cantemir.
Art. 8. Activitatea de cercetare desfasurata de Institutul de Istorie si Studii
Cantemiriene se realizeaza pe baza de proiecte si programe avizate de Consiliul
Stiintific si aprobate de Senatul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din
Bucuresti.
Art. 9. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene coopereaza cu Centrele si
Institutele de cercetare din cadrul Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir” si
integreaza in activitatea sa cadre didactice, cercetatori si personalitati din tara si
din strainatate, specialisti din institutii publice si private din Romania sau din
strainatate, masteranzi si doctoranzi, in programe de cercetare stiintifica.
Art. 10. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene sustine si promoveaza
performanta in cercetare, stimuleaza valorificarea rezultatelor cercetatorilor si
incurajeaza participarea la granturi si schimburi inter-academice.
Art. 11.
(1) Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene are drept scop antrenarea, in
activitatile sale, a cat mai multe persoane din domenii cat mai variate, pentru

4

Regulament de organizare si funcţionare al Institutului de Studii Istorice si Cantemiriene

cunoasterea si cercetarea stiintifica a istoriei nationale, europene şi universale, a
operei principelui carturar Dimitrie Cantemir.
(2) Pentru atingerea obiectului sau, Institutul desfasoara urmatoarele genuri de
activitati:
a) activitati de cercetare fundamentala avansata in domeniul istoriei;
b) activitati de cercetare fundamentala a vietii, personalitatii şi operei lui
Dimitrie Cantemir;
c) studierea contributiei lui Dimitrie Cantemir la dezvoltarea istoriei,
geografiei, cartografiei, muzicologiei etc.;
d) cercetari si studii privind contributia lui Dimitrie Cantemir la dezvoltarea
filosofiei, artei, literaturii, statsiticii, dreptului, moralei gandirii politice;
e) organizarea de seminarii, mese rotunde cu profesorii de specialitate pe
teme ce tin de obiectivele specifice de cercetare;
f) organizarea de conferinte, simpozioane nationale si internationale pe teme
aflate in preocuparile institutului;
g) derularea unor programe de cooperare cu institutii de invatamant si
institutii de cercetare sau personalitati stiintifice, culturale din tara si din
strainatate;
h) colaborarea cu institutii publice sau persoane juridice pe diverse proiecte
de interes comun;
i) editarea de publicatii proprii pentru valorificarea rezultatelor cercetarii si
a dezbaterilor stiintifice organizate de institut;
j) publicarea in mai multe exemplare, inclusiv facsimil color, a manuscriselor,
documentelor, actelor cantemiriene de pretutindeni;
k) publicarea Editiei in perspectiva a Operelor Complete – Dimitrie Cantemir;
l) editarea Operei si documentelor Dimitrie Cantemir in limbi de circulatie
internationala in edituri de prestigiudin tara si din strainatate;
m) valorificarea cercetarii stiintifice si aplicate prin realizarea Muzeului
Cantemir si alcatuirea Arhivei Cantemir;
n) activitate de expertiza şi cercetare aplicata prin proiecte nationale si
internationale;
o) orice alta activitate necesara realizarii obiectului sau de activitate.
Art. 12. Pentru realizarea acestor activitati, Institutul va putea incheia, prin
Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, parteneriate stiintifice
si contracte de cooperare cu parteneri publici si privati interesati de realizarea
unor cercetari relevante pentru profilul stiintific al Institutului.
Art. 13. Activitatile stiintifice desfasurate de Institutul de Istorie si Studii
Cantemiriene si valorificarea publicistica a Institutului se realizeaza potrivit
programelor si proiectelor de cercetare avizate de Consiliul Stiintific si aprobate
de Senatul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti. Publicatiile
Institutului vor mentiona in mod obligatoriu antetul si sigla Universitatii Crestine
“Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.

5

Regulament de organizare si funcţionare al Institutului de Studii Istorice si Cantemiriene

Art. 14. Prin programele si proiectele sale de cerecetare, Institutul de Istorie si
Studii Cantemiriene desfasoara activitati de perfectionare a cercetatorilor si
atestarea lor prin studii de specialitate, inclusiv prin activitati de sustinere si
promovare a studiilor doctorale si postdoctorale.

Capitolul III.

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

Art. 15.
(1) Structura organizatorica a Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene
este formata din:
a) Consililul Stiintific;
b) Director;
c) Director Adjunct;
d) Secretar stiintific.
(2) In cadrul Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene pot fi infiintate
colective sau echipe de cercetare pentru realizarea unor proiecte stiintifice ale
Institutului, conduse de un coordonator de proiect propus de Director cu avizul
Consiliului Stiintific si aprobarea Rectorului Universitatii Crestine „Dimitrie
Cantemir”.
(3) Colectivele sau echipele de cercetare sunt formate din cadre didactice ale
Universitatii si alti specialisti recunoscuti pentru activitatea lor stiintifica si care
detin titlul de doctor in stiinte sau se afla in stagiu de doctorat.
Art. 16. Presedintele Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”, propune
Senatului numirea Presedintelui de onoare al Institutului si a Presedintelui
Consiliului Stiintific al acestuia, dintre personalitati recunoscute in domeniu, din
tara sau strainatate.
Art. 17. Conducerea Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene este asigurata de:
a) Director;
b) Director Adjunct.
Art. 18.
(1) Consiliul Stiintific al Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene este
condus de un presedinte si este format dintr-un numar impar de membri ai
comunitatii academice din tara si din strainatate, dar nu mai mult de 21 de
membri, propusi de Rectorul Universitatii.
(2) Componenta nominala a Consiliului Stiintific este aprobata de Senatul
Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”.
(3) Din Consiliul Stiintific fac parte obligatoriu:
a) Presedintele Consiliului Stiinţific;
b) Presedintele de onoare;
c) Directorul Institutului;
e) Directorul adjunct;
f) Secretarul stiintific.
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(3) Persoanele numite ca membri ai Consiliului Stiintific nu pot participa in
aceeasi calitate la alte universitati/institute de cercetare aflate in relatii de
parteneriat si colaborare cu Institutul sau care au interese concurente cu acestea.
Art. 19. Directorul si Directorul adjunct al Institutului de Istorie si Studii
Cantemiriene sunt numiti de Rectorul Universitatii. Raporturile juridice ale
Directorului si Directorului Adjunct cu Universitatea sunt stabilite pe baza de
contract individual de munca, cu respectarea legislatiei în vigoare, precum si a
celorlalte regulemante ale UCDC.
Art. 20. Consiliul Stiintific are urmatoarele atributii principale:
a) Urmareste buna desfasurare a activitatii stiintifice a Institutului;
b) elaboreaza strategia programelor de dezvoltare ale Institutului, care
urmeaza a fi aprobata de Senatul UCDC;
c) propune Senatului UCDC modificarea structurii organizatorice si
functionale a Institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de
subunitati din structura acestuia;
d) avizeaza activitatile prevazute la art.11 ;
e) elaboreaza propunerile pentru modificarea si completarea prezentului
Regulament;
f) examineaza si avizeaza proiectele si programele de cercetare stiintifica si
urmareste realizarea acestora;
g) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
h) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop cultural
si stiintific;
i)
elaboreaza planuri proprii de cercetare-dezvoltare;
j)
exercita orice alte atributii necesare indeplinirii scopului si obiectivelor
Institutului.
Art. 21. Consiliul Stiintific al Institutul sprijina demersurile cadrelor didactice ale
UCDC pentru obtinerea de granturi sau contracte de cerectare derulate prin
Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene.
Art. 22.
(1) Consiliul Stiintific se întruneste, de regula, semestrial sau ori de cate ori
interesele Institutului o cer, la convocarea Presedintelui, a Directorului sau la
solicitarea unei treimi din numarul membrilor acestuia.
(2) Dezbaterile Consiliului Stiintific sunt conduse de Presedintele acestuia,
iar în lipsa sa, de catre Director.
Art. 23.
(1) Consiliul Stiintific isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii
membrilor sai. In cazul neprezentarii se convoaca o noua sedinta la un interval
de cel putin o saptamana, care se considera legal constituita, indiferent de
numarul celor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul total al
membrilor Consiliului.
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(2) Hotararile Consiliului Stiintific se iau cu majoritatea voturilor
membrilor prezenti.
Art. 24. La începutul fiecarui an universitar, Consiliul Stiintific prezinta Senatului
Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir” spre aprobare raportul asupra
activitatii desfasurate in anul precedent si programul de cercetare pentru anul
universitar in curs.

Capitolul IV.

PERSONALUL

Art. 25. Personalul de conducere din cadrul Institutului de Istorie si Studii
Cantemiriene isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare, precum si cu cele prevazute in regulamentele Universitatii.
Art. 26. Activitatea curenta a Institutului este condusa de un Director, ajutat de
un Director Adjunct, numiti de catre Rectorul Universitatii.
Art. 27. Directorul Institutului are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene in relatiile acestuia
cu celelalte structuri ale UCDC, precum si, cu organizatii si agenti
economici, si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
b) coordoneaza activitatea Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene si,
dupa caz, a celorlalte unitati ale acestuia şi controleaza modul de
indeplinire a sarcinilor primite;
c) propune Consiliului Stiintific modificarea structurii organizatorice si
functionale a Institutului;
d) propune numirea conducatorilor echipelor de cercetare din structura
organizatorica a Institutului si revocarea acestora;
e) urmareste si evalueaza realizarea obiectivelor de cercetare aprobate;
f) urmareste publicarea si valorificarea rezultatelor cercetarilor intreprinse
in cadrul Institutului;
g) coordoneaza activitatea de cercetare, initiaza si organizeaza manifestarile
stiintifice ale Institutului;
h) raspunde de patrimoniul folosit de Institut, cu respectarea prevederilor
legale;
i) analizeaza periodic stadiul valorificarii rezultatelor cercetarii, inclusiv
activitatea de marketing;
j) poate delega o parte din atribuţiile sale Directorului Adjunct al Institutului;
k) exercita orice atributii ce ii sunt delegate de Consiliul Stiintific sau de
conducerea Universitatii.
Art. 28. Directorul Adjunct sprijina Directorul Institutului in coordonarea
activitatii acestuia.
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Art. 29. Secretarul stiintific al Institutului este numit la propunerea Directorului
si cu avizul Consiliului Stiintific, de catre Rectorul UCDC.
Art. 30. Secretarul stiinţific al Institutului asigura pregatirea materialelor
sedinţelor, intocmeste procesul-verbal al fiecarei sedinte a Consiliului Stiintific,
pastreaza documentele Consiliului Stiintific, se informeaza permanent despre
indeplinirea la termenele fixate a hotararilor Consiliului Stiintific, in vederea
informarii presedintelui acestuia, a directorului Institutului si indeplineste si alte
sarcini incredintate de Consiliul Stiintific sau conducerea Institutului.
Art. 31. Secretarul stiintific are urmatoarele atributii principale:
a) asigura coordonarea din punct de vedere organizatoric si stiintific a
activitatii de cercetare intreprinsa in cadrul Institutului;
b) asigura respectarea termenelor stabilite pentru realizarea
manifestarilor stiintifice desfasurate in cadrul Institutului;
c) elaboreaza rapoartele de activitate ale Institutului si participa la
definitivarea proiectelor si programelor de cercetare, dupa caz,
impreuna cu coordonatorii colectivelor de cercetare;
d) tine evidenta valorificarii rezultatelor proiectelor de cercetare si ale
manifestarilor stiintifice organizate de Institut.
Art. 32. Secretarul stiintific poate fi revocat din functie de catre Rectorul
Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, in cazul neindeplinirii
obligatiilor asumate din programele si proiectele de cercetare, precum si a
sarcinilor atribuite de conducerea Universitatii.
Art. 33. Mandatul Directorului Institutului, al Directorul Adjunct si Secretarului
stiintific inceteaza si in cazul implinirii termenului pentru care au fost angajati,
precum si in caz de demisie.

Capitolul V.

REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA PATRIMONIU, BUGETUL DE
VENITURI SI CHELTUIELI. RELATII FINANCIARE

Art. 34. Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene foloseste
bunuri din
patrimoniul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti pe care le
administreaza cu diligenta unui bun proprietar. Baza materiala administrata de
Institut este constituita din mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale de orice
fel.
Art. 35. Cheltuielile Institutului necesare desfasurarii activitatii sale sunt
suportate din bugetul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti
pentru fiecare exercitiu financiar anual, cu aprobarea Consililui de Administratie
al Universitatii.
Art. 36. Institutul poate realiza venituri prin intermediul Universitatii Crestine
„Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, care provin din activitati proprii, desfasurate
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pe baza de proiecte si programe de cercetare, finantate pe plan national si
international, precum si din contracte de cercetare stiintifica. Aceste venituri
sunt utilizate prin Departamentul de specialitate al Universitatii Crestine
„Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, cu acordul responsabilului de contract si
avizul Rectorului si al Presedintelui Universitatii, pentru plata personalului care
a executat contractul precum si pentru dezvoltarea bazei materiale a UCDC,
adminsitrate de Institut.
Art. 37.
(1) Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti poate finanta,
prin intermediul Institutului, in conditiile mentionate la art. 36, urmatoarele
categorii de cheltuieli: burse de cercetare şi instruire, de informare si
documentare, taxe pentru participarea ca membru in organisme, organizatii si
institutii de profil, organizarea si/sau participarea la manifestari culturalstiintifice interne si internationale, editarea de carti/studii de specialitate.
(2) Cheltuielile legate de realizarea obiectului de activitate al Institutului,
cum sunt cele de personal si de materiale, se acopera din bugetul Universitatii
Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti precum si din veniturile incasate de
aceasta ca urmare a activitatii Institutului.
(3) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, finantarea se asigura de catre
Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti cu aprobarea Consiliului
de Administratie al acesteia.
Art. 38. Litigiile rezultate din contractele de cerecetare stiintifica în care este
parte Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene cu persoane fizice sau juridice,
nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre solutionare instantelor de
judecata romanesti competente, prin Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”
din Bucuresti.
Capitolul VI.

DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII

Art. 39. Prezentul Regulament, aprobat în sedinta de Senat din 11 decembrie
2013, intra in vigoare la data 12 decembrie 2013. Pe aceeasi data se abroga
Statutul Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene aprobat prin Hotarârea
Senatului UCDC, Nr.18, din 09.03.2011.
Art. 40. Prezentul Regulament poate fi modificat si completat prin hotararea
Senatului Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti la propunerea
motivata a Consiliului Stiintific al Institutului.
Art. 41. Prezentul Regulament de organizare si functionare a Institutul de Istorie
si Studii Cantemiriene se completeaza cu celelalte reglementari legale in vigoare,
inclusiv cu reglementari interne ale Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir”
din Bucuresti.
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Capitolul VII.

Anexa

ORGANIGRAMA

Presedinte UCDC

Rector UCDC

Institutul de Studii Istorice si
Cantemiriene

Consiliu Stiintific

Presedinte
Consiliu Stiintific
Director ISIC

Director Adjunct

Secretar Stiintific
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