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1. SCOP
Regulamentul stabilește cadrul de organizare și funcționare a Centrului de Cooperare Transfrontalieră.

2. DOMENIU DE APLICARE
Regulamentul se aplică tuturor persoanelor care desfășoară activități în cadrul Centrului
CBC.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
3.1. Legea nr.l/2011 - Legea Educației Naționale cu modificarile și completările ulterioare;
3.2. Carta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
3.3. Contractul de finanțare 25088/30.12.2019 a proiectului Educational University RomanianUkrainian Cross-Border Cooperation UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
4.1. Abrevieri
Centrul CBC – Centrul de Cooperare Transfrontalieră
USV – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
FIG – Facultatea de Istorie și Geografie
UE – Uniunea Europeană

5. MISIUNE ȘI OBIECTIVE
5.1.

5.2.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

Centrul CBC contribuie la consolidarea dimensiunii europene și transfrontaliere a studiilor
oferite în cadrul USV, dezvoltă cercetarea în domeniul cooperării transfrontaliere şi
contribuie la o bună informare şi înţelegere a spațiului geografic transfrontalier, a
dezvoltării coeziunii economice, sociale și culturale în zonele de frontieră.
Centrul CBC are următoarele obiective:
iniţierea şi dezvoltarea educaţiei în domeniul cooperării transfrontaliere şi al strategiilor şi
politicilor de dezvoltare regională;
dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul cooperării transfrontaliere, dezvoltării
regionale şi integrării europene cu focalizare pe extinderea UE către ţările din Europa
Centrală şi de Est;
dezvoltarea de parteneriate europene în domeniul educaţiei şi cercetării;
facilitarea şi promovarea informării publicului larg cu privire la Euroregiuni şi la procesul
de aprofundare şi extindere a cooperării transfrontaliere;
dezvoltarea unor programe educaţionale pentru studenţii din România, Republica Moldova
și Ucraina;
promovarea în rândul cetăţenilor şi comunităţilor locale a noţiunilor privind cooperarea
transfrontalieră, integrarea europeană, dezvoltarea regională, în spiritul valorilor
individualismului, civismului şi raţionalismului economic occidental, care au generat
Europa modernă;
creşterea încrederii, toleranţei, înţelegerii şi relaţiilor de bună vecinătate, prin realizarea
unor evenimente de promovare a acțiunilor de cooperare din zonele de frontieră.

6. ACTIVITĂŢI
6.1

6.2

Centrul CBC are în vedere cooperarea cu: universități, agenții de dezvoltare regională,
consilii judeţene şi consilii locale, camere de comerţ şi industrie din zona de frontieră
România-Ucraina, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava, alte instituții
implicate în cooperarea transfrontalieră.
În cadrul Centrului CBC se vor desfășura următoarele grupuri de activităţi, în conformitate
cu misiunea şi obiectivele propuse: educaţie, cercetare şi informare - promovare.
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6.2.1 Educaţie
a) Pregătirea specialiştilor în domeniul cooperării transfrontaliere și dezvoltării regionale prin
formare iniţială, postuniversitară şi formare continuă;
b) Inițierea și dezvoltarea de programe de formare interdisciplinare și inter-universitare
adresate studenților de la diferite cicluri de studii.
6.2.2 Cercetare
a) Crearea unei baze de date cu articole și publicații care au ca temă cooperarea
transfrontalieră și dezvoltarea regională, atât pentru studenții și cadrele didactice ale USV,
cât și pentru parteneri sau publicul specializat interesat;
b) Realizarea de activități de cercetare din sfera: structurilor și programelor de cooperare
transfrontalieră în secolul XXI, politicii de vecinătate a Uniunii Europene, strategiilor şi
politicilor de cooperare transfrontalieră și dezvoltare regională, managementului proiectelor
şi programelor europene;
c) Elaborarea de proiecte şi asigurarea diseminării şi multiplicării la scară regională şi
naţională a rezultatelor cercetării;
d) Contribuirea la schimbul de informaţii şi elaborarea de proiecte de cercetare în colaborare cu
parteneri din ţară şi străinătate.
6.2.3 Consultanţă
a) Consilierea studenților și a cadrelor didactice din mediul universitar cu privire la elaborarea
proiectelor de cooperare transfrontalieră;
b) Oferă asistenţă/consultanţă potenţialilor parteneri în proiecte, cu privire la: obiectivele
programului, condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea finanţării din fonduri europene etc.;
c) Realizarea de studii/cercetări din domenii de cooperare transfrontalieră.
6.2.4 Informare şi promovare
a) Organizarea unor evenimente de promovare a unor exemple de bune practici în
implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră;
b) Crearea de rețele de lucru împreună cu structuri centrale, regionale și locale, organizații
neguvernamentale, alte entități nonprofit, în vederea pregătirii de proiecte și depunerii unor
cereri de finanțare prin programele de cooperare transfrontalieră;
c) Crearea de rețele internaționale de parteneriat și cercetare în domeniul cooperării
transfrontaliere;
d) Promovarea bunului parteneriat, a cooperării transfrontaliere și bunei guvernanțe a
regiunilor transfrontaliere.

7. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
7.1
7.2
7.3

Centrul este organizat ca structură în cadrul FIG.
Conducerea operativă a Centrului CBC este asigurată de un director.
Centrul întocmeşte anual planul de activităţi şi bugetul, pe care le supune aprobării
Consiliului FIG împreună cu sursele de finanțare, prin intermediul directorului centrului.

8. RESURSE
8.1

8.2

Umane
Centrul foloseşte pentru activităţile propuse în proiect şi detaliate în planul strategic,
colaboratori interni (membri ai corpului profesoral din USV) şi colaboratori externi
(specialişti din alte instituţii). Centrul îşi asumă responsabilitatea şi ia măsurile necesare
pentru selecţia colaboratorilor, în aşa fel încât să se asigure realizarea misiunilor şi
obiectivelor precizate.
Financiare
Evidenţa tehnic-operativă este asigurată de către director, iar cea financiar- contabilă revine
serviciilor specializate ale USV.
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Resursele financiare ale centrului pot proveni din: fonduri ale proiectelor demarate, fonduri
proprii ale USV, fonduri proprii ale FIG, venituri din proiecte de cercetare științifică și de
consultanță; venituri din elaborarea şi asistenţa acordată proiectelor de cooperare
transfrontalieră sau studiilor specifice.

9. PATRIMONIUL
Patrimoniul centrului se compune din echipamente şi mobilier, bază de date, software, fond
de carte de specialitate şi publicaţii periodice de profil, achiziționate prin intermediul
proiectelor şi constituie proprietatea USV.

10. RESPONSABILITĂȚI
10.1.

Directorul Centrului CBC
a. întocmeşte anual planul de activităţi şi bugetul centrului;
c. coordonează activitatea curentă a Centrului CBC;
d. propune și selectează colaboratorii Centrului CBC, în aşa fel încât să se asigure realizarea
misiunilor şi obiectivelor stabilite.
10.2. Consiliul FIG aprobă planul anual de activităţi şi bugetul centrului.

11. DISPOZIŢII FINALE
11.1
11.2

Centrul CBC funcționează în baza prezentului regulament, a reglementărilor în vigoare din
domeniu şi a Cartei universitare.
Prezentul regulament poate fi modificat la inițiativa Directorului Centrului CBC sau a
Decanului FIG, cu aprobarea Senatului USV.
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