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CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

Art. 1  

Prezentul Regulament descrie modul de organizare şi funcționare al Centrului de Cercetări în 

Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice (CCHAPT) din cadrul Facultății de Inginerie a 

Universității Babeș-Bolyai. 

Art. 2  

(1) CCHAPT a fost înființat la data de 5 noiembrie 1997, prin Decizia nr.1293/1997 a Rectorului 

Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița. 

(2) La ora actuală, CCHAPT este o unitate de cercetare de tip complex/transversal, fără 

personalitate juridică, a Facultății de Inginerie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, având 

statutul de  centru de cercetare acreditat (Hotărârea Senatului nr. 58/17.05.2021 privind lista 

unităților de cercetare acreditare la nivel de UBB).  

(3) Periodic, o dată la patru ani, CCHAPT se supune procedurilor interne pentru (re)acreditarea 

unităților de cercetare-dezvoltare-inovare din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).   

Art. 3  

(1) Sediul CCHAPT se află în spațiile Facultății de Inginerie, Corp A, parter, Sala 7 (CCHAPT) 

din incinta Centrului Universitar al UBB din Reșița, situat în P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085 – 

Reșița. 

(2) CCHAPT își desfășoară activitatea, cu prioritate, în următoarele spații ale Facultății de 

Inginerie:  

(a) Laboratorul ExpertLab - Corpul A, parter, Sălile 3, 6, 7, 8, 9 (CCHAPT) și anexa din Sala 

A1;  

(b) Departamentul pentru Simulări Numerice și Prototipare,  Corpul A, etajul II, Sala A2.9; 

(c) Laboratorul pentru Proiectarea și Testarea Echipamentelor de Excitație și Automatizare, 

corpul D, demisol, Sala D12. 

(3) Pagina Web a CCHAPT este: www.cchapt.ro.  

Art. 4  

Activitatea CCHAPT se derulează în conformitate cu: 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

(2) HG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor 

de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanțate 

de la bugetul de stat; 

(3) HG nr. 8/2018 privind plafoanele salariale maxime aplicabile în contractele de cercetare 

din cadrul Planului Național CDI III și Programului Orizont 2020; 

(4) Ordinul nr. 4947/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă 

şi/sau de dezvoltare tehnologică; 

(5) OUG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică; 

(6) Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea  

tehnologică şi inovare cu modificările și completările ulterioare; 

(7) Carta Universității Babeș-Bolyai; 

(8) Codul de etică și deontologie profesională al UBB, 

(9) Hotărârea CA nr.11.134/13.06.2016 cu privire la Infrastructura Strategică de Cercetare a 

Universității Babeș-Bolyai (Platforma – rUBB); 

http://www.cchapt.ro/
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(10) Hotărârea CA nr.12.818/04.07.2016 cu privire la statutul cercetătorului științific 

colaborator; 

(11) Hotărârea CA nr.9.645/29.04.2013 privind utilizarea resurselor provenite din regia de 

cercetare; 

(12) Procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul Facultății de Inginerie, 

COD: PO.02FI. 

 

CAPITOLUL II: Misiune şi activități 

Art. 5  

(1) CCHAPT își asumă misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoașterii în domeniile specificate 

la Art. 7 prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic.  

(2) În vederea realizării acestei misiuni, CCHAPT poate încheia, cu avizul Consiliului Facultății 

de Inginerie, parteneriate cu entități publice sau private interesate, inclusiv cu alte centre de 

cercetare, din țară sau din străinătate. 

Art. 6  

(1) În vederea îndeplinirii misiunii sale, CCHAPT utilizează infrastructura de cercetare a Facultății 

de Inginerie prezentată în Anexa nr.1 la prezentul Regulament. 

(2) Infrastructura de cercetare folosită de CCHAPT susține activitatea didactică și de cercetare 

științifică a membrilor săi titulari, precum și a studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății 

de Inginerie.  

(3) Cheltuielile materiale și de personal aferente utilizării echipamentelor aflate la dispoziția 

preferențială a CCHAPT se suportă de către centru. Acestea sunt disponibile pentru utilizare și 

altor colective de cercetare decât cel al CCHAPT, în condițiile acoperirii de către acestea a 

cheltuielilor materiale și de personal aferente utilizării. 

(3) Nouă echipamente aflate în folosința CCHAPT fac parte din Platforma – rUBB (HCA 

nr.16771/09.11.2020).  

Art. 7  

(1) Activitățile desfășurate în CCHAPT sunt, după cum urmează:  

(a) cercetare științifică fundamentală și aplicativă, proiectare, consultanță, testare şi 

expertiză de specialitate în următoarele domenii:  

a.1) hidraulică şi mașini hidraulice; 

a.2) ingineria materialelor/ingineria suprafețelor; 

a.3) mașini electrice; 

a.4) automatizări si sisteme de reglare; 

a.5) evaluarea stării de tensiuni și deformații și estimarea duratei de viață a 

componentelor sistemelor mecanice în regim static și dinamic cu MEF; 

a.6) inginerie inversă, prototipare rapidă și optimizare geometrică în proiectarea  

  componentelor mecanice; 

a.7) tehnologii aditive; 

a.8) roboți industriali; 

a.9) instalații de siguranța circulației feroviare; 

a.10) modelarea și simularea proceselor de sudare; 

a.11) energii regenerabile şi evaluarea potențialului eolian. 

(b) determinări de performanțe, verificări de garanții şi expertize contractuale în 

calitate de instituție neutră; 

(c) consultanță tehnică, expertiză și recepții pe hidroagregate și modele de turbine 

hidraulice. 

(2) CCHAPT își poate extinde activitățile și în alte domenii în funcție de competența membrilor săi.  
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CAPITOLUL III: Structura organizatorică 

Art. 8  

(1) CCHAPT are două categorii de membri: titulari și asociați. Afilierea la CCHAPT se realizează 

prin completarea și semnarea unei adeziuni. 

(2) Membrii titulari sunt cercetători/cadre didactice/doctoranzi care au relație contractuală directă 

cu UBB sau dețin statutul de cercetător științific colaborator. Numărul membrilor titulari ai 

CCHAPT este mai mare sau egal cu zece. 

(3) Membrii asociați pot proveni dintre colaboratorii externi UBB (inclusiv foști angajați), care 

nu au statut de cercetător colaborator, studenți (alții decât doctoranzi), tehnicieni sau orice alți 

contribuitori pentru care există justificare de activitate de cercetare/dezvoltare/inovare. 

(4) Obligatoriu, membrii titulari ai CCHAPT trebuie să aibă un profil Google Scholar accesibil 

public și cu afiliere instituțională la UBB.  Membrii colaboratori pot avea afilierea primară la 

alte instituții conform statutului cercetătorului colaborator. 

Art. 9  

(1) Activitatea CCHAPT este coordonată de un Director, al cărui mandat este de patru ani. 

(2) Directorul CCHAPT este ales de către membrii titulari ai CCHAPT prin vot universal, direct 

și secret și este numit prin decizie a Decanului Facultății de Inginerie.  

(3) Directorul CCHAPT are următoarele atribuții: 

a) reprezintă centrul de cercetare în relațiile interne şi cu terții; 

b) asigură conducerea operativă a centrului; 

c) întocmește Planul de cercetare anual în baza propunerilor primite din partea membrilor 

titulari ai CCHAPT. Planul de cercetare anual al CCHAPT este parte integrantă din 

Planul de cercetare anual al Departamentului de Științe Inginerești;  

d) întocmește Raportul privind Planul anual de cercetare al CCHAPT; 

e) întocmește Cererile de acreditare/reacreditare a CCHAPT; 

f) verifică și aprobă devizele estimative aferente contractelor de cercetare, propuse de către 

responsabilii de contracte; 

g) se preocupă de asigurarea de contracte de cercetare directe cu potențiali beneficiari ai 

centrului şi urmărește realizarea lor; 

h) se preocupă de promovarea centrului și popularizarea rezultatelor acestuia; 

i) se preocupă de întreținerea şi buna utilizare a infrastructurii CCHAPT; 

j) întocmește situații centralizatoare şi rapoarte referitoare la activitatea centrului; 

k) răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor centrului și urmărește respectarea 

prevederilor PO.02FI în realizarea corespondenței; 

l) răspunde de actualizarea continuă a paginii Web a CCHAPT. 

Art. 10  

(1) Activitatea CCHAPT se desfășoară în cadrul a patru departamente și două laboratoare.  

(2) Departamentele din structura CCHAPT sunt: 

a) Departamentul de Cercetări pentru Turbine Hidraulice; 

b) Departamentul pentru Simulări Numerice și Prototipare;  

c) Departamentul de Cercetări Aero-Electrice; 

d) Departamentul de Cercetări în Ingineria Materialelor și a Suprafețelor: 

(3) Laboratoarele din structura CCHAPT sunt: 

a) Laboratorul ExpertLAB; 

b) Laboratorul pentru Proiectarea şi Testarea Echipamentelor de Excitație şi Automatizare. 
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CAPITOLUL IV: Patrimoniul și finanțarea 

Art. 11  

Patrimoniul folosit de CCHAPT se constituie din:  

a) echipamente, instalații, software, publicații şi documentații obținute din contracte de 

cercetare științifică, achiziționate din fonduri rezultate în urma activității prevăzute prin 

prezentul regulament, precum şi din granturi şi proiecte finanțate de instituții din țară şi 

străinătate;  

b) donații şi sponsorizări.  

Art. 12  

Finanțarea CCHAPT este asigurată din:  

a) fonduri obținute în cadrul contractelor cu mediul economic;  

b) granturi acordate de instituții din țară şi străinătate;  

c) alte fonduri rezultate din activitățile prevăzute în prezentul regulament;  

d) donații şi sponsorizări.  

Art. 13    

(1) Valoarea contractelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, asistență 

tehnică și/sau expertiză, inclusiv cele privind organizarea de cursuri de perfecționare profesională 

se stabilește pe bază de negociere cu beneficiarii.  

(2) Prețul negociat are în vedere normele UBB privind tarifele aplicate pentru activități cu terții, 

cheltuielile salariale și materiale necesare realizării obiectului contractului, precum și regia. 

(3) Salarizarea personalului este cea prevăzută de legislația în vigoare la momentul derulării 

activității contractuale. 

Art. 14   

(1) Cuantumul regiei de cercetare este de 23% din valoarea contractelor, cu excepția situațiilor în 

care prevederile contractuale conțin alte valori. 

(2) Regia încasată va fi direcționată în conformitate cu prevederile Hotărârii CA 

nr.9.645/29.04.2013 privind utilizarea resurselor provenite din regia de cercetare. 

(3) 40% din regia de cercetare se direcționează în beneficiul colectivelor care au generat regia de 

cercetare, pentru asigurarea funcționării și dezvoltarea infrastructurii de cercetare, precum și alte 

cheltuieli care susțin activitatea de cercetare. Sumele aferente se repartizează astfel: 

a) 60% (echivalentul a 24% din total regie de cercetare) revine colectivelor de cercetare, 

care au generat venitul. Sumele în cauză pot fi cheltuite numai cu acordul scris al celor 

implicați și doar în sprijinul activităților de cercetare (acoperirea cheltuielilor ocazionate de 

participarea membrilor CCHAPT la manifestări științifice în țară sau străinătate, acoperirea 

taxelor de publicare în reviste open access, protecția intelectuală a creațiilor originale, 

acoperirea unor cheltuieli necesare pentru îndeplinirea misiunii centrului, cum ar fi 

participarea la târguri etc.). Cheltuielile în cauză necesită luarea în evidență a solicitărilor la 

Departamentul de Cercetare și Management de Proiecte (DCMP) și obținerea avizului 

prorectorului responsabil cu cercetarea. 

a) 40% (echivalentul a 16 % din total regie de cercetare) se alocă, prin decizie a 

protectoratului cu cercetarea, pentru obiective majore de infrastructură din cadrul CCHAPT, 

care necesită resurse multiple de finanțare, la solicitarea colectivelor de cercetare. Cheltuirea 

sumelor care depășesc echivalentul a 10.000 Euro se face cu avizul Consiliului Științific. 
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CAPITOLUL V: Dispoziții finale 

Art. 15 

Prezentul Regulament a fost discutat şi avizat în ședința Consiliului de Facultății de Inginerie din 

data de 7.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 


