
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

REGULAMENT de FUNCŢIONARE  
 

 

 

 

 

(Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii învăţământului 
nr.1/2011, a Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor şi în conformitate cu normele şi standardele „Cadrul 
european comun de referinţă pentru limbi”) 

 

 



 

 

 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

     Articolul 1 

(1) Centrul de Limbi Moderne Aplicate si Comunicare „LINGUATEK” se 
înfiinţează în cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi, din iniţiativa 
cadrelor didactice titulare ale Colectivului de Limbi straine, cu avizul 
Directorului D.P.P.D. şi cu aprobarea scrisă a Senatului Universităţii 
 

Articolul 2 

(1) La definirea profilului Centrului pe domeniul lingvisticii aplicate, s-a luat în 
calcul faptul că Universitatea se înscrie, prin structura şi problematica 
cursurilor, în rândul instituţiilor de cercetare avansată şi educaţie din România 
care abordeaza, la o nouă dimensiune, coordonatele fundamentale ale 
cercetării ştiinţifice, în acord cu cerinţele perfecţionării cercetării la nivel 
european şi internaţional. 

(2) Centrul de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare „LINGUATEK” este o 
entitate compatibilă cu centrele similare din ţară şi din străinătate, cu 
participare activă la viaţa comunităţii academice. 

 

CAPITOLUL 2 

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE C.L.M.A.C. „LINGUATEK” 

 

Articolul 3 

Misiunea „LINGUATEK” constă în: 

a. dezvoltarea de activităţi aplicative şi de cercetare ştiinţifică în domeniile 
limbilor străine aplicate şi comunicare; 

b. organizarea examenelor semestriale şi anuale de verificare a competenţelor 
lingvistice şi eliberarea certificatelor aferente, în conformitate cu normele 
şi standardele „Cadrul european comun de referinţă pentru limbi” în vigoare 
şi cu legislaţia românească actuală; efectuarea/supervizarea altor lucrari de 
traducere sau interpretariat în cadrul Departamentului şi Universităţii. 



 

 

c. organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi 
participarea la alte asemenea evenimente organizate de instituţii similare. 
 

 
 

Articolul 4 

Obiectivele „LINGUATEK”: 

a. organizarea şi coordonarea activităţilor proprii de predare, testare, certificare 
şi cercetare în lingvistica aplicată şi comunicare, în concordanţă cu  strategia de 
cercetare ştiinţifică europeană şi normele interne ale universităţii; 
b. organizarea de colocvii, conferinţe, workshop-uri, simpozioane şi prelegeri cu 
audienţă naţională şi internaţională; 
c. schimburi de informaţii, colaborări şi participări la lucrări de cercetare, studii, 
articole, reviste, comunicări ştiinţifice etc., cu instituţii similare din România şi 
din alte ţări;  
d. elaborarea, coordonarea, editarea şi valorificarea de materiale proprii: 
manuale, dicţionare, volume colective etc. 

 
  

Articolul 5 
 

În vederea îndeplinirii cu bune rezultate a obiectivelor propuse, „LINGUATEK” 
şi-a stabilit ca principale direcţii de acţiune: 

a. formarea unui colectiv omogen de cercetare specializată, în vederea 
realizării obiectivelor propuse; 

b. orientarea activităţii şi cercetării spre acoperirea unor domenii prioritare în 
conformitate cu documentele elaborate de instituţiile abilitate (ARACIS, 
CNCS, Academia Română, Comisia Europeană, Cadrul European de referinţă 
pentru Limbi etc.); 

c. iniţierea de colaborări ştiinţifice între cercetători români şi străini, în 
vederea abordării şi promovării unor direcţii noi de cercetare ; 

d. crearea şi dezvoltarea unei baze de date şi a unui site propriu, necesare în 
externalizarea către instituţiile publice a ofertelor „LINGUATEK”;  

e. atragerea de fonduri europene pentru modernizarea bazei proprii de 
activitate didactică, testare, certificare şi de cercetare. 
 

 

 

 



 

 

Articolul 6 

Activitatea „LINGUATEK” se înscrie în criteriile de selecţie stabilite la nivelul 
comisiilor de specialitate din cadrul: Ministerului Educaţiei Naţionale, Unităţii 
Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării şi 
Inovării (UEFISCDI), respectiv al Comisiei de Ştiinţe Socio-Umane, domeniul Limbi 
moderne aplicate, pentru programele de cercetare a căror tematică trebuie să 
reflecte racordarea activităţii de învăţământ şi cercetare din România la „Cadrul 
european comun de referinţă pentru limbi”. 

 

 

CAPITOLUL 3 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR C.L.M.A.C. „LINGUATEK”  

 

Articolul 7 

(1) Colectivul de cercetare al „LINGUATEK” este format membri titulari, cadre 
didactice ale Colectivului de Limbi străine şi ale D.P.P.D. cu competenţe în 
domeniu, şi din membri colaboratori, cercetători şi specialişti cu prestigiu 
profesional din mediul academic din ţară sau din străinătate. 

(2) „LINGUATEK” poate desemna membri de onoare, din ţară sau din 
străinătate care, prin activitatea lor, contribuie la creşterea prestigiului 
Centrului. 

 

Articolul 8 

Toţi membrii titulari activi ai „LINGUATEK” au următoarele drepturi: 

a. să participe la toate acţiunile organizate de „LINGUATEK”; 
b. sa benefecieze de gratuitate la participarea în cadrul conferinţelor 

organizate de „LINGUATEK” şi de o decontare/an/cadru didactic, în 
limita fondurilor proprii ale Centrului, pentru deplasarea şi participarea 
la manifestări ştiinţifice în alte centre universitare; 

c. să fie premiaţi anual, în limita fondurilor existente, pentru activitatea 
de predare, testare etc. şi pentru atragerea de sponsorizări, donaţii, 
contracte. 

 



 

 

 

 

Articolul 9 

Toţi membrii „LINGUATEK” au următoarele obligaţii: 

     - să participe la toate acţiunile organizate de „LINGUATEK”; 

- să participe la cel puţin 1 conferinţă naţională sau internaţională/anual; 

- să participe activ la elaborarea de studii, manuale, dicţionare care să fie 
publicate la edituri acreditate CNCS, fiind valorificate in interiorul centrului; 

- să elaboreze/publice cel puţin 1 articol ştiinţific/anual, în reviste ISI, BDI sau 
neindexate; 

- să respecte prevederile Statutului, hotărârile şi deciziile Consiliului Director al 
Centrului; 

- să acţioneze pentru realizarea obiectivelor din programele de cercetare 
ştiinţifică şi să contribuie, prin activitatea şi vizibilitatea lor naţională şi 
internaţională, la creşterea prestigiului Centrului; 

- să facă propuneri de teme originale de cercetare, să elaboreze şi să susţină 
cursuri, să se implice în atragerea de fonduri nerambursabile prin conceperea şi 
elaborarea unor proiecte ştiinţifice naţionale sau europene, să atragă colaboratori 
din mediul academic şi de afaceri. 

 

Articolul 10 

Resursele financiare ale „LINGUATEK” provin din autofinanţare, prin taxele 
aplicate (şi prevăzute în Anexa A) pentru:  

- servicii: cursuri, testări, eliberarea certificatelor de competenţe lingvistice 
etc.; 

- coordonarea şi editarea de manuale, dicţionare, volume colective etc.; 

- organizarea de conferinţe, colocvii etc.; 

- contracte de cercetare; 

- sponsorizări şi donaţii. 

 



 

 

Articolul 11 

Gestionarea resurselor financiare atrase (în pondere de 85%) va fi dedicată 
urmatoarelor activităţi: 

- dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare; 

- acoperirea cheltuielilor de funcţionare (materiale consumabile: hartie, toner 
etc); 

- acoperirea cheltuielilor de publicare de manuale, dicţionare, ghiduri etc.;  

- decontarea cheltuielilor de deplasare în vederea participării anuale la 
conferinţe, colocvii interne sau externe, pentru membrii titulari implicaţi în 
activităţile de predare, testare etc., în limita fondurilor disponibile; 

- plata în regim de P.O. pentru activităţile organizate în cadrul centrului 
(cursuri, testări/eliberari de certificate de competenţe lingvistice, traduceri şi 
interpretariat ş.a.); 

- premierea anuală a membrilor care s-au evidenţiat în mod deosebit; 

- organizarea de manifestări ştiinţifice proprii, naţionale şi internaţionale. 

 

CAPITOLUL 4 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

Articolul 12 

(1) Evaluarea activităţii membrilor „LINGUATEK” se face anual de către 
Directorul Centrului. 

(2) În urma acestei evaluări, Directorul „LINGUATEK” poate propune 
recompensarea membrilor Centrului care s-au remarcat în activitatea de 
predare, testare, cercetare etc. 

(3) Activitatea membrilor se evidenţiază prin analiza Curriculum Vitae şi a 
Listei de lucrari ale autorului, depuse la Dosarul de membru-titular şi 
completate anual de către acesta cu documente justificative (invitaţii şi 
programe conferinţe, cópii dupa cărţi, studii, articole publicate în 
reviste/volume colective etc) şi constituie criteriu principal de apreciere. 

(4) Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi 
sprijinită financiar, în limita fondurilor existente şi a cererilor, o singură dată 



 

 

pe an academic/membru titular activ al Centrului, cu documente justificative, 
sumele nefolosite în acest sens nefiind reportabile. 

Articolul 13 

Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv pentru lipsa 
oricarei implicări în activităţile de predare, testare, certificare sau cercetare 
pe o perioadă mai mare de un an, membrii „LINGUATEK” îşi pot pierde, 
temporar sau definitiv, calitatea de membru, prin suspendare sau excludere. 

 

 

CAPITOLUL 5 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Articolul 14 

Membrii Centrului de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare „LINGUATEK” au 
obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament. 

Articolul 15 

Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile actelor 
normative în vigoare. 

Articolul 16 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.........................şi va fi 

publicat pe site-ul Colectivului de Limbi Străine limbistraine.tuiasi.ro 

 

 


