STATUT

Aprobat de SENATUL Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, în şedinţa din data ...................
PREŞEDINTE,
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU

FONDATOR
Art. 1
(1) Fondatorul Centrului de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare Linguatek este
Colectivul de Limbi Străine, din cadrul Departamentului de Pregatire a
Personalului Didactic, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

DENUMIREA ŞI SEDIUL
Art. 2
(1) Denumirea centrului este „Centrul de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare Linguatek”, denumit în continuare Linguatek.
(2) “Centrul de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare - Linguatek” are sediul în:
strada prof. dr. docent D. Mangeron. Nr. 73, Corp CH, 700050, etajul V al clădirii
Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protectia Mediului, Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, România.

FORMA JURIDICĂ. PATRIMONIUL
Art. 3
(1) Linguatek este o structură organizatorică, fără personalitate juridică, cu statut
şi identitate vizuală proprii, din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din
Iaşi, aflată în directa subordonare a Prorectoratului Didactic.

(2) Linguatek dispune, la înfiinţare, de logistică alcătuită dintr-o încăpere destinată
activităţilor de documentare şi informare pentru cadre didactice, studenţi,
doctoranzi, masteranzi, 4 săli de curs, birouri, scaune, mese, dulapuri cu cărţi de
specialitate, cursuri, beletristică în limbi străine, 3 calculatoare, videoproiector ş.a.
Bunurile mobile şi imobile transmise în folosinţa Linguatek aparţin Universităţii şi
vor fi gestionate de organele de conducere ale Linguatek pe toată durata existenţei
acestuia.

SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 4
(1) Scopul Linguatek constă în promovarea limbilor străine şi a cercetării aplicative
performante în domeniul filologiei (limbi străine aplicate, comunicare, traducere şi
interpretariat)
(2) Obiectivele Linguatek sunt urmatoarele:
1. oferirea de servicii lingvistice aplicate de calitate şi dezvoltarea unui mediu
atractiv pentru masteranzii, studentii, persoanele din afara universităţii
interesate de activitătile de învătare a limbilor straine prin organizarea de
cursuri, altele decât cele prevazute în curricula universitara;
2. eliberarea de certifícate de competente lingvistice conforme „Cadrului european
comun de referinţă pentru limbi”, în urma testării cunostinţelor lingvistice ale
doctoranzilor, absolventilor, studenţilor, persoanelor externe, etc. prin aplicarea
unor teste-grilă specifice standardizate;
3. organizarea de manifestări ştiinţifice la nivelul centrului şi publicarea unor
volume colective, ghiduri, manuale, dicţionare etc.;
4. desfăsurarea unei activitati de cercetare ştiinţifică performantă ;
5. crearea unui mediu adecvat colaborarii interdisciplinare, în cadrul unor teme
comune cu facultăţile universităţii;
6. dezvoltarea, prin autofinanţare, a unei baze materiale şi de informare proprii,
adecvate cercetării şi obiectivelor centrului şi a unui “Laborator de limbi
moderne aplicate”;
7. identificarea şi atragerea surselor de finanţare necesare dezvoltării proiectelor
de cercetare stiintifică, cu prioritate a surselor de finanţare europeană
nerambursabilă;
8. cooperarea cu alte centre de formare şi cercetare similare din tară şi

străinătate.

FINANŢAREA
Art. 5
(1) Finanţarea activităţilor Linguatek are ca sursă activitatile proprii de
autofinanţare (85% din cuantumul taxelor incasate, prin casieria universitatii, pentru
activitatile de testare şi certificare a competenţelor lingvistice, activităţile de
traducere/interpretariat, organizarea de colocvii, conferinţe, seminarii etc,
redactare şi publicare de materiale didactice s.a.), fonduri atrase prin accesarea de
proiecte europene nerambursabile, precum şi din alte surse (donaţii, sponsorizări
etc.). ½ din totalul acestor fonduri va fi investit în baza materială a Linguatek
(aparatură specifică, mobilier, reviste şi cărţi de specialitate, consumabile etc.),
restul rămânând la dispoziţia Centrului şi putând fi utilizat, în condiţiile legii,
pentru plata în regim pe P.O. a personalului didactic propriu implicat activ în
activităţile de predare, testare, corectură, traducere-interpretariat etc., pentru
premieri anuale şi pentru deplasările, în limita fondurilor disponibile, o dată pe an
univeristar/persoană, la conferinţe nationale şi internaţionale (pe baza actelor de
decont justificative: invitaţie, program manifestare stiintifica, bilet transport etc.),
deplasări efectuate strict în cadrul şi sub egida Linguatek de către membrii titulari,
cu aprobarea conducerii.

MEMBRI
Art. 6
C.L.M.A.C. Linguatek are următoarele categorii de membri:
I. Membri titulari. Pot avea calitatea de membri titulari ai Centrului cadrele
didactice titulare din cadrul Colectivului de Limbi Moderne şi al Departamentului de
Pregatire a Personalului Didactic, care formulează o cerere de adeziune în acest
sens şi depun un CV şi o lista de lucrari, calitatea de membru titular necesitand, în
mod obligatoriu, competenţe în domeniile umaniste: filologie, lingvistică,
traductologie, comunicare etc. Membri titulari trebuie să fie aprobaţi de către
Consiliul Director, pe baza criteriilor stabilite.

II. Membri colaboratori. Pot dobândi calitatea de membri-colaboratori personalităţi
ale vieţii publice şi ştiinţifice româneşti, conducători de doctorat, specialişti şi
cadre didactice din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi sau din cadul
altor universităţi, care doresc să contribuie cu efort propriu de cercetare şi cu
experienţa personală la dezvoltarea şi recunoaşterea ştiinţifică naţională a
Centrului. Calitatea de membru colaborator se dobândeşte la propunerea membrilor
titulari ai Centrului, cu aprobarea Consiliului ştiinţific. De asemenea, pot fi membri
colaboratori şi persoanele juridice sau instituţiile care încheie acorduri cu
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” şi care au preocupări ştiinţifice în
domeniile prioritare Linguatek.
III. Membri de onoare. Pot dobândi calitatea de membri de onoare specialiştii ori
personalităţile care au sprijinit activitatea de cercetare stiintifică a Linguatek şi sau remarcat printr-o contribuţie stiintifica deosebită, prin lucrări de o valoare
excepţională, publicate sau sustinute în ţară şi străinătate. Calitatea de membru de
onoare se dobândeşte la propunerea membrilor titulari ai Centrului.
(2) Pierderea calităţii de membru:


Calitatea de membru se pierde prin renunţare, prin excludere (în cazul
exceptional al incălcării grave a deontologiei profesionale şi academice) sau
la data expirării contractului de colaborare. Membrii titulari ieşiţi la pensie
pot rămâne, daca doresc, cu acordul Consiliului Director, membri
colaboratori.

CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA CENTRULUI
Art. 7
Structura de conducere
Structura de conducere a centrului este Consiliul Director, ca structură de
conducere generală al Linguatek, aleasă periodic prin vot pe o durată de 4 ani.
(1) Activitatea operativă de conducere a Centrului este asigurată de Consiliul
Director al acestuia, condus de către Directorul Linguatek. Consiliul director este
compus din Directorul Linguatek, Directorul adjunct şi 2 Secretari, aleşi prin vot
deschis dintre membrii titulari ai Linguatek.
(2) Consiliul Director are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea organizare a cursurilor de limbi străine şi comunicare şi a
examenelor anuale şi semestriale de testare şi certificare a competentelor
lingvistice ale doctoranzilor, absolventilor sau studentilor, elaborând şi coordonând,
în acest scop, suporturi de curs, teste grilă specifice şi eliberând certifícate de
competenţă conforme cu standardele naţionale şi legislatia europeana în vigoare;
b) asigura logistica, informaţiile şi consilierea necesare pentru activitatea de
cercetare ştiinţifică, în special pentru cea finanţată; facilitează informarea cu
privire la granturile de cercetare ştiinţifică oferite de Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifică, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, de agenţi economici
sau instituţii, etc. De asemenea, sprijină accesul la informaţii privind programele
internaţionale de cercetare ştiinţifică;
c) sprijină membrii Linguatek pentru elaborarea documentaţiilor de participare la
competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare
ştiinţifică de la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi
economici etc. din ţară şi străinătate;
d) elaborează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă propuse
de către membrii Centrului, în raport cu direcţiile şi strategiile de cercetare
stabilite;
e) organizează şi coordonează manifestări ştiinţifice locale, naţionale sau
internaţionale, cursuri de limbi străine şi comunicare, seminarii, şcoli de vară etc.;
f) întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul
Linguatek şi propune direcţiile de dezvoltare a acesteia. Raportul va fi prezentat in
cadrul unei şedinţe cu participarea a cel putin ¾ din numarul membrilor Linguatek
pentru avizare;
g) elaborează/aprobă conţinutul şi forma de prezentare a publicaţiilor proprii care
vor putea fi valorificare pentru autofinantarea Linguatek (manuale, ghiduri, volume
colective, alte publicaţii de profil);
(3) Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, şi ori de câte ori
este necesar, în şedinţe extraordinare. Consiliul director lucrează în prezenţa a cel
jumate plus unul dintre membrii săi şi deliberează prin votul majorităţii simple a
membrilor prezenţi, iar actele sale poartă denumirea de decizii;
(4) Înlocuirea membrilor Consiliului Director se face și în caz de renunţare
(pensionare, boala etc.) sau pentru motive ce aduc atingere scopului activităţilor si

prestigiului Linguatek, la propunerea şi cu votul a cel puţin o jumătate din membri
titulari activi ai Centrului.
(5) Directorul conduce activitatea Linguatek şi va duce la îndeplinire hotărârile
Consiliului Director. Activitatea acestuia este secondată şi, la nevoie, înlocuită, de
către Directorul adjunct.

DIZOLVAREA şi LICHIDAREA CENTRULUI
Art. 8.
Dizolvarea şi lichidarea Linguatek se hotărăsc, la propunerea Consiliul Director al
Centrului, de către Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, în baza
unor motive bine întemeiate.

DISPOZIŢII FINALE
Statutul Linguatek poate fi modificat la propunerea Consiliului Director, cu acordul
a minimum 2/3 din numărul membrilor titulari. Dispoziţiile prezentului Statut se
întregesc cu normele juridice în vigoare, în special cu acelea din Legea
Invăţământului 2011, Carta Europeană a Cercetătorilor şi a Codului de conduită
pentru recrutarea cercetătorilor al Comisiei Comunităţii Europene din 11.3. 2006.
Prezentul Statut a fost întocmit şi redactat în _____ exemplare, azi, __________

