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 CAPITOLUL 1.  

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Centrul de Studii Belt and Road – China, denumit în continuare Centrul, este o entitate fără 

personalitate juridică, care face parte din structura organizatorică a Universității „ARTIFEX” din 

București, în scopul de a studia în detaliu și sub diverse aspecte cea mai puternică economie a lumii 

și proiectul susceptibil de a redefini noua ordine mondială, Belt and Road Initiative 

Art. 2. Centrul de Studii Belt and Road – China se înființează în cadrul Facultății de Management-

Marketing.  

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

Economu Cezărescu, Sector 6, sala 301. 

 

CAPITOLUL 2.  

MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE 

Art. 4. Misiunea Centrului constă în derularea de activități de studiu variate despre China și, mai 

ales, proiectul Belt and Road. 

Art. 5. Scopul Centrului este dezvoltarea unui sistem suport pentru Universitatea Artifex pentru 

derularea de cercetare de interes pentru comunitatea academică și alte instituții publice și private 

interesate de evoluția Chinei, de proiectul Belt and Road și implicațiile sociale, economice, 

culturale și de securitate ale acestui proiect. 

Art. 6. Obiectivele centrului vizează:  

a) asigurarea unui vehicul de cercetare suplu și adaptabil necesităților diverselor structuri 

beneficiare;  

b) acumularea unei expertize unice de excelență care să poată fi utilizată de instituții publice și 
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private din România și din ale țări;  

c) dezvoltarea de legături cu instituții academice și de cercetare din ale țări,  

d) dezvoltarea cercetării interdisciplinare. 

 

CAPITOLUL 3.  

DIRECȚII DE ACȚIUNE ALE CENTRULUI 

Art. 7. Activităţile principale ale Centrului pentru realizarea misiunii, scopului și obiectivelor 

propuse sunt următoarele: 

a) Studierea evoluției economiei chineze, modificărilor survenite și factorii determinanți ai  

acestora; 

b) Studierea pozițiilor țărilor și organizațiilor internaționale față de proiectul Belt and Road, 

precum și studierea evoluției proiectului Belt and Road, și a parteneriatelor și lucrărilor efectuate în 

cadrul proiectului Belt and Road; 

c) Valorificarea acestor studii prin publicarea lor în reviste de specialitate, precum și 

participarea la conferințe internaționale și sesiuni de comunicări științifice; 

d) Valorificarea acestor studii prin integrarea lor în materiile de predare către studenți, pentru 

a permite studierea unei economii care impune redefinirea unor principii economice;  

e) organizarea de conferinţe, workshop-uri, mese rotunde etc. pe teme corelate cu obiectivele 

centrului, în campusul Universității, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Președintelui 

Universității; 

f) încheierea și derularea de parteneriate cu organizații din mediul de afaceri, instituții publice, 

sectorul non-guvernamental, organizații din China, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a 

Președintelui Universității; 

g) elaborarea de studii, cercetări și documentații, pornind de la cerințele partenerilor externi, 

în baza unor contracte de cercetare, încheiate la propunerea directorului centrului, cu aprobarea 

Consiliului de Administrație și a Președintelui Universității; 

h)  acordarea serviciilor de consultanţă şi mentorat persoanelor , instituţiilor și structurilor 

interesate; 

i) alte activităţi în conformitate cu obiectivele Centrului. 

 

CAPITOLUL 4.  

MEMBRII CENTRULUI. CONDUCEREA CENTRULUI 

Art. 8. Orice membru al comunității academice din cadrul Universității „ARTIFEX” din București 

poate deveni membru al centrului, în baza unei adeziuni, aprobată de coordonatorul centrului. 
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Art. 9. Activitatea centrului este condusă de un coordonator desemnat prin decizie a Rectorului, la 

propunerea decanului facultății. 

Art. 10. 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; 

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

Administrație;  

j) creează condiţii favorabile pentru desfăşurarea în condiții optime a activităţilor Centrului;  

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

cu aprobarea Președintelui Universității, pe plan intern şi internaţional;  

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

organizaţiile, cu aprobarea Președintelui Universității;  

m) promovează imaginea şi activitatea Centrului;  

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

Regulament, în activitatea Centrului. 

 

CAPITOLUL 5.  

RESURSELE CENTRULUI 

Art. 11. Toate deciziile privind patrimoniul și resursele alocate centrului sunt luate de Consiliul de 

Administrație. 

Art. 12. Veniturile centrului se constituie ca venituri la bugetul Universității.  

Art. 13. În activitatea sa, Centrul beneficiază de acces la baza documentară și la rețeaua ITC a 

Universității. 
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CAPITOLUL 6.  

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 14. Prezentul Regulament se aplică începând cu data aprobării sale de către Senatul 

Universitar. 

Art. 15. Centrul se înființează la data aprobării prezentului regulament. 

Art. 16. 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 

 


