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A u B 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

CENTRULUI DE STUDIU AL DREPTURILOR SOCIALE 

 

 

CAPITOLUL 1.  

DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Centrul de Studiu al Drepturilor Sociale este o entitate fără personalitate juridică, care face 

parte din structura organizatorică a Universității „ARTIFEX” din București. 

Art. 2. Centrul de Studiu al Drepturilor Sociale se înființează în cadrul Facultății de Finanțe și 

Contabilitate.  

 Art. 3. Sediul Centrului este situat în campusul Universității „ARTIFEX” din București, Str. 

Economu Cezărescu, Sector 6, sala 210. 

 

CAPITOLUL 2.  

MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE 

Art. 4. (1) Într-un context național în care atenția doctrinei juridice s-a îndreptat cu precădere 

asupra drepturilor civile și politice și mult mai puțin asupra drepturilor sociale, și dat fiind impactul 

deosebit pe care instrumentele internaționale de protecție a drepturilor sociale îl au asupra legislației 

interne și a activității instanțelor naționale, misiunea Centrului de Studiu al Drepturilor Sociale este 

aceea de a promova drepturile sociale, prin sporirea nivelului de cunoaștere publică a normelor 

internaționale și naționale care reglementează aceste drepturi, a dinamicii lor jurisprudențiale, dar și 

prin creșterea gradului de conștientizare a rolului pe care aceste drepturi îl joacă în viața fiecărui 

cetățean.  

(2)  În vederea atingerii misiunii sale, Centrul de Studiu al Drepturilor Sociale va depune 

toate diligențele pentru a stimula și sprijini, la nivel universitar, interesul pentru studierea 

aprofundată a drepturilor sociale, în principal (dar nu exclusiv):  
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a) sub aspectul impactului principalelor tratate și norme europene în materie, a jurisprudențelor 

comparate aparținând instanțelor regionale europene chemate să le implementeze (Comitetul 

European al Drepturilor  Sociale, Curtea de la Strasbourg și Curtea de Justiție a Uniunii Europene);  

b) din perspectiva analizei de drept comparat a legislațiilor interne și a jurisprudenței 

instanțelor naționale în materie socială;  

c) din perspectiva unei analize dinamice a drepturilor sociale, în contextul evoluțiilor sociale și 

tehnologice (cum ar fi impactul globalizării, sau al inteligenței artificiale și a noilor tehnologii 

asupra acestor drepturi).   

(3) Prin activitatea sa, Centrul de Studiu al Drepturilor Sociale își propune în principal 

următoarele obiective:  

a) intensificarea schimburilor de experiență între cadrele didactice și cercetătorii interesați de 

domeniul  multidisciplinar al drepturilor sociale;  

b) colaborarea cu instituțiile și organizațiile a căror activitate este legată de promovarea sau 

implementarea drepturilor sociale; 

c) crearea unui fond de carte consistent, care să cuprindă cât mai multe dintre lucrările ce au 

fost publicate în țară și în străinătate în materia drepturilor sociale - tratate, monografii, periodice, 

culegeri de practică judiciară etc. - astfel încât să contribuim la facilitarea muncii de cercetare în 

domeniu a cercetătorilor români, dar și la trezirea și încurajarea interesului studenților pentru acest 

câmp de studiu mereu dinamic, mereu interesant, mereu actual. 

   

CAPITOLUL 3.  

DIRECȚII DE ACȚIUNE ALE CENTRULUI 

Art. 5. Activităţile principale ale Centrului pentru realizarea misiunii, scopului și obiectivelor 

propuse sunt următoarele: 

a) organizarea de conferinţe, workshop-uri, simpozioane, colocvii, mese rotunde, reuniuni 

științifice etc. pe teme corelate cu obiectivele centrului, în campusul Universității, cu aprobarea 

Consiliului de Administrație; 

b) realizarea unor programe comune de cercetare, în colaborare cu universități din țară și din  

străinătate;  

c) achiziționarea unui fond de carte consistent, care să cuprindă cât mai multe dintre lucrările 

ce au fost publicate în țară și în străinătate în materia drepturilor sociale - tratate, monografii, 

periodice, culegeri de practică judiciară etc.; 

d)  elaborarea de studii, cercetări și documentații; 
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e)  încheierea și derularea de parteneriate cu organizații din mediul de afaceri, instituții publice, 

sectorul non-guvernamental și nu numai, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a 

Președintelui Universității; 

f)  încheierea de contracte de cercetare, la propunerea directorului centrului, cu aprobarea 

Consiliului de Administrație și a Președintelui Universității; 

g)  sprijinirea activității secțiunii române din cadrul R.A.C.S.E. (Réseau Académique sur la 

Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux); 

h)  crearea şi menţinerea unui mediu creativ, germinativ şi a unui spaţiu comun pentru tineri 

sau începători în domeniu, precum şi pentru activităţi workshop ale acestora; 

i)  realizarea de promovări sau alte manifestaţii pentru diseminarea de informaţii în 

conformitate cu obiectivele Centrului; 

j)  alte activităţi în conformitate cu obiectivele Centrului. 

 

 CAPITOLUL 4.  

MEMBRII CENTRULUI. CONDUCEREA CENTRULUI 

Art. 6. Orice membru al comunității academice din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, 

interesat în activitatea de cercetare academică a drepturilor sociale, poate deveni membru al 

centrului în baza unei adeziuni aprobate de coordonatorul centrului. 

Art. 7. Activitatea centrului este condusă de un coordonator desemnat prin decizie a Rectorului, la 

propunerea decanului facultății. 

Art. 8. Coordonatorul asigură conducerea operativă a Centrului şi exercită în acest scop 

următoarele atribuţii: 

a) efectuează managementul operaţional şi administrativ al Centrului; 

b) identifică, planifică şi implementează activităţile Centrului, ţinând cont de tipul şi volumul 

acestora; 

c) elaborează strategia de dezvoltare a Centrului şi o înaintează Președintelui Universității, în 

vederea aprobării de către Consiliul de Administrație; 

d) elaborează planul anual de activitate operaţională a Centrului şi îl înaintează Președintelui 

Universității,în vederea aprobării de către Consiliul de Administrație; 

e) prezintă spre aprobare, Consiliului de Administrație, necesarul de resurse financiare pentru 

fiecare tip de activitate sau eveniment, la momentul organizării şi vinderii propriu-zise a serviciului; 

f) prezintă informaţii privind activităţile Centrului la solicitarea Președintelui Universităţii; 

g) identifică şi stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor şi activităţilor desfăşurate; 

h) monitorizează impactul activităţilor Centrului, extinderea segmentului de beneficiari şi 

diseminarea rezultatelor activităţii Centrului; 
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i) asigură calitatea serviciilor efectuate;  

j) organizează încheierea de parteneriate şi colaborări, cu aprobarea Consiliului de 

Administrație;  

k) creează condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţilor Centrului;  

l) reprezintă Centrul în toate acţiunile în cadrul Universităţii, precum şi în exteriorul acesteia, 

cu aprobarea Președintelui Universității pe plan intern şi internaţional;  

m) reprezintă interesele Universităţii în privinţa Centrului în relaţiile cu instituţiile şi 

organizaţiile, cu aprobarea Președintelui Universității;  

n) promovează imaginea şi activitatea Centrului;  

o) supraveghează aplicarea reglementărilor legale și ale Universității, inclusiv ale prezentului 

Regulament, în activitatea Centrului. 

 

 CAPITOLUL 5.  

 RESURSELE CENTRULUI 

Art. 9. Toate deciziile privind patrimoniul și resursele alocate centrului sunt luate de Consiliul de 

Administrație. 

Art. 10. Veniturile centrului se constituie ca venituri la bugetul Universității.  

Art. 11. În activitatea sa, Centrul beneficiază de acces la baza documentară și la rețeaua ITC a 

Universității. 

 

CAPITOLUL 6.  

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 12. Prezentul Regulament se aplică începând cu data aprobării sale de către Senatul Universitar. 

Art. 13. Centrul se înființează la data aprobării prezentului regulament. 

Art. 14. Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universității 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 14.11.2018 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 28.11.2018. 

 

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 

 

 


