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HOTĂRÂRE 

de înfiinţare 

Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) al Asociaţiei pentru Promovarea 

Spiritului Antreprenorial (APPSA) 

Având în vedere: 

 Strategia de dezvoltare a APPSA privind activitatea de cercetare-dezvoltare si 

inovare, implicarea APPSA în implementarea unor proiecte de cercetare-

dezvoltare şi inovare, depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice 

dezvoltării culturii antreprenoriale în România, inclusiv în domeniul social, 

crearea de oportunităţi de colaborare şi cooperare între organizaţii 

nonguvernamentale, instituţii de învăţământ şi mediul de afaceri în vederea 

dezvoltării de parteneriate în domeniul antreprenoriatului şi culturii 

antreprenoriale 

 capacitatea APPSA de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare,  

 prevederile art 8 lit d) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind Cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

În baza Statutului APPSA care promovează spiritul antreprenorial în mediul de afaceri şi 

realizează activităţi şi servicii suport în sfera dezvoltării afacerilor, proiecte şi programe cu 

caracter economic, pentru atragere de fonduri şi finanţări, 

Adunarea Generală a APPSA,

http://www.appsa.ro/
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HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Începând cu data de 4 iulie 2016 se constituie la nivel de unitate de cercetare- 

dezvoltare - inovare/(implementare) Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) al 

Asociaţiei pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial (APPSA) cu scopul desfăşurării 

activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniile din sfera dezvoltării 

afacerilor (piaţa de training, schimbul de cunoştinţe, organizarea şi administrarea de programe şi 

proiecte, editarea de publicaţii, susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi 

calităţii, îmbunătăţirea continuă a învăţământului în concordanţă cu standardele UE şi specificul 

societăţii româneşti, sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor, inclusiv a celora care privesc 

caracterul practic, educativ, ce valorifică pregătirea şi inteligenţa lor, susţinerea de programe şi 

poroiecte de protecţie a mediului înconjurător şi dezvoltarea regiunilor defavorizate, susţinerea şi 

promovarea activităţilor turistice). 

Art. 2 Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) se infiinteaza ca o structura de 

cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică în cadrul Asociaţiei pentru Promovarea 

Spiritului Antreprenorial (APPSA), in condiţiile si cu respectarea art. 8 litera B alineatul d din 

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

Art. 3 Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Cercetări Social 

Economice (CCSE) este prevăzut in Anexa. 

 

Preşedinte, 

Prof. univ. dr. Cristina Bălăceanu 
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Anexa  

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  

al  

Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE)-APPSA 

 

1. Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) - se înfiinţează ca o structura de cercetare-

dezvoltare fără personalitate juridică, în cadrul APPSA, prin hotararea conducerii APPSA, 

conform legii. 

2. Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

3. Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) face parte din Sistemul National de CDI. 

4. Misiunea Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE) este de a asigura desfaşurarea 

de activităţi de cercetare-dezvoltare, de consolidare a competenţei ştiinţifice şi tehnologice 

în domeniile social şi economic, de a asigura creşterea gradului de sensibilizare cu privire 

la valoarea şi importanţa culturii antreprenoriale în România. 

5. Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) are structuri specifice proprii. 

6. Activitatea Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE) este înregistrată distinct în 

cadrul contabilităţii APPSA, conform legii. 

7. Obiectul de activitate al Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE) îl reprezintă 

realizarea de: 

- activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul programelor nationale de CDI 

- activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul programelor internationale de CDI 

- alte activitati de CDI 

8. Patrimoniul Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE) este identic cu patrimoniul 

APPSA. 

9. Structura organizatorică şi funcţională este propusa de Directoul stiintific al CCSE si este 

aprobata de Consiliul director al APPSA. 

(1) CCSE poate avea in componenta subunitati, laboratoare si alte structuri necesare 

realizarii obiectului sau de activitate, infiintate in conformitate cu cerintele legale. 

(2) In funcţie de specificul activităţii, prin Decizie a Consiliului Director al APPSA, se 

pot organiza colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităţi din ţară sau 

din străinatate. 
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10. Organele de conducere. 

(1) Conducerea CCSE este asigurată de către Consiliul Director al APPSA. 

(2) Presedintelui APPSA desemnează Directorul ştiinţific, care asigura ctivitatea curentă a 

CCSE  

(3) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura unităţii de CDI, precum şi relaţiile acestora cu 

terţii, sunt stabilite de către Consiliul Director al APPSA. 

10.1. Consiliul ştiinţific asigură orientarea activităţii ştiinţifice din CCSE. (Consiliul ştiinţific 

are un rol consultativ) 

11. Atributiile Consiliului Director: 

 Consiliul Director al APPSA este numit de Preşedintele APPSA.  

a) aprobă, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a 

Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE), de introducere a unor tehnologii de vârf şi 

de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de 

activitate; 

b) aproba modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Centrului de Cercetări Social 

Economice (CCSE), înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; 

c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; 

d) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, aprobă raportul de 

gestiune asupra activităţii desfăşurate de CCSE în anul precedent; 

e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea anuală privind activitatea realizată 

de Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea 

acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli; 

f) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, în condiţiile legii; 

g) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; 

h) aprobă comisiile de concurs, la propunerea Directorului Ştiinţific al CCSE; 

i) aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare din APPSA-

CCSE 

j) aprobă Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare din cadrul APPSA-

CCSE; 

 
12. Atributiile Directorului ştiinţific 

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Centrului de Cercetări Social Economice 

(CCSE) în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane 

fizice din ţară şi din străinătate; 

b) propune atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor 

Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE), precum şi relaţiile acestora cu terţii, si le 

supune aprobarii Consiliului Director; 
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c) propune Consiliului Director modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a CCSE; 

d) propune comisiile de concurs pentru promovarea cercetatorilor stiintifici pe grade 

profesionale si le supune aprobarii Consiliului Director; 

e) propune Regulamentul de concurs pentru promovarea cercetatorilor stiintifici si o supune 

avizării Consiliului stiintific al CCSE; 

f) propune numirea directorilor si conducatorilor compartimentelor din structura 

organizatorica a CCSE, precum si revocarea dupa caz, si o supune aprobarii Consiliului 

Director; 

13. Atributiile Consiliului ştiintific 

Consiliul stiintific este format din minim 5 membri, cadre didactice si cercetatori 

stiintifici cu rezultate deosebite. Consiliul Stiintific este prezidat de Presedintele Consiliului 

stiintific.  

Componenţa Consiliului Stiintific este propusa de Presedintele APPSA si este aprobata 

de Consiliul Director al APPSA. 

a) propune strategia de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a CCSE şi planurile 

proprii de cercetare-dezvoltare; 

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; 

c) propune spre aprobare Consiliului director programul anual de cercetare- dezvoltare şi 

inovare al CCSE; 

d) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în 

grade profesionale; 

e) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; 

f) propune acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; 

g) propune acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate. 

h) propune numarul de posturi pe functii si grade profesionale; 

i) avizează Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare, la 

propunerea Directorului stiintific; 

 

14. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli si execuţia acestuia: 

(1) CCSE întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, parte a bugetului de venituri si 

cheltuieli a APPSA; 

(2) Veniturile şi cheltuielile CCSE se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar si 

se aproba de conducerea APPSA; 
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(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza obiectivelor stabilite de conducerea 

APPSA; 

(4) Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) determină anual volumul de venituri de 

realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea 

programată; 

(5) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor 

legale; 

(6) Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) face propuneri conducerii APPSA cu 

privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea 

efectuandu-se din surse proprii şi atrase, potrivit legii; 

(7) Finanţarea activităţii Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE) se realizează prin 

atragerea de finanţări interne şi international; 

(8) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Centrului de Cercetări Social Economice (CCSE) se 

efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. 

(9) Centrul de Cercetări Social Economice (CCSE) poate efectua operaţiuni de încasări şi 

plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a 

normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare, 

(10)CCSE intocmeste evidenta contabila proprie pana la nivelul de balanta de verificare, care 

se consolideaza in contabilitatea APPSA. 

 

 


