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 UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918”   
                  ALBA IULIA 
 
 

STATUTUL DE FUNCŢIONARE 
AL 

CENTRULUI DE STUDII ŞI CERCETĂRI MESOAMERICANE 
CSCM 

 
PREVEDERI GENERALE 
 
Centrul de Studii şi Cercetări Mesoamericane este o structură de studii şi cercetări de tip universitar, cu 

personalitate juridică, aparţinând Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, subordonată direct 
Rectorului şi Senatului Universităţii, constituită în vederea asigurării unei organizări instituţionale capabile să 
aducă la îndeplinire scopurile propuse, funcţionând în concordanţă cu Programul de reformă şi dezvoltare 
instituţională a Universităţii precum şi în conformitate cu Legea Învăţământului şi a altor dispoziţiuni legale 
existente. Prezentul Statut se completează cu normele interne privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 
cercetării ştiinţifice din Universitate.  

Centrul este reprezentat în raporturile cu persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi străinătate de 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi de preşedintele Centrului, sau de persoane împuternicite  
de aceştia, după caz, în funcţie de competenţe şi în conformitate cu legislaţia României. Centrul poate să fie 
supus, în vederea recunoaşterii naţionale, acreditării de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Până la 
obţinerea acreditări, activitatea Centrului se va desfăşura ca o entitate recunoscută la nivelul Universităţii. 

 
CONTEXTUL POLITIC  NATIONAL SI INTERNATIONAL   
 
Ambasadoarea Mexicului la Uniunea Europeana, Maria de Lourdes Dieck Assad, a semnat, în numele 

Guvernului Mexicului, Protocolul de Adeziune a Bulgariei şi României, ca noi integranţi ai Acordului 
Global semnat între Mexic şi Uniunea Europeană.  

Cel de-al „Doilea Protocol Adiţional al Acordului de Asociere Economică, Înţelegere Politică şi 
Cooperare între Statele Unite Mexicane, pe de-o parte, şi Comunitatea Europeana şi Statele sale Membre, pe 
de alta, pentru a avea în vedere adeziunea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană’’ a fost semnat de 
cele două părţi, Guvernul Mexicului şi Preşedinţia Germană a Uniunii Europene. S-a primit de asemenea 
notificarea europeană pentru intrarea în vigoare a acestuia la 1 martie 2007.  

În compania reprezentantului permanent al Germaniei la Uniunea Europeană, Wilhelm Schonfelder, 
care a semnat din partea Uniunii Europene, Ambasadoarea Dieck Assad a urat bun venit Bulgariei şi 
României în asociaţia strategică pe care Mexicul o are cu vechiul continent şi a urat celor două naţiuni să 
înceapă astfel o perioadă de prosperitate şi beneficii.  

Ambasadoarea Dieck Assad a informat că Mexicul este prima ţară din lume care include în tratatele 
sale comerciale, politice şi de cooperare cu Uniunea Europeană cele două noi state membre, România şi 
Bulgaria, ca parte a Comunităţii Europene.  

“În relaţiile sale, Mexicul atribuie o înaltă prioritate Acordului semnat cu Uniunea Europeană, ca 
dovadă a interesului său constant de a-şi spori relaţiile comerciale, de investiţii, de cooperare şi politice cu 
această regiune” a asigurat Ambasadoarea mexicană la sediul Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.  

Au mai asistat la ceremonie, ca martori de onoare, Ambasadorii României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană, Ion Jinga şi Christo Gheorghiev, precum şi alţi funcţionari UE. 

 
OPORTUNITATE: Se poate vorbi în ţara noastră de o tradiţie a legăturilor culturale cu lumea latino-

americană şi hispanică. Nu putem considera însă că acestea sunt deservite la un nivel satisfăcător.  
Civilizaţiile mesoamericane precolumbiene nu sunt cunoscute în România la un nivel pe care îl 

impune poziţia lor in contextul  marilor civilizaţii ale planetei. 
În plus, nici sistemul universitar al momentului nu asigură studenţilor, decât fragmentar,  doar unele 

elemente  de cultură generală privind aceste civilizaţii, de unde  şi  lipsa frecventă a unor schimburi 
academice  sau de altă natură. 

Pe această bază şi având în vedere şi existenta unei întâlniri a Rectorilor universităţilor din România cu 
ambasadorii ţărilor latino-americane  la Bucureşti, considerăm ca oportun  momentul înfiinţării, în universitatea 
noastră, a acestui centru. 
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NECESITATE: Intr-o lume în schimbare şi în evoluţie foarte rapidă, în care distanţele se reduc 
spectaculos, dacă este să ne referim doar la apariţia internetului, a ne încadra in această evoluţie şi a-i folosi 
facilităţile, este aproape o obligaţie. Pe de altă parte organizarea unor structuri de concentrare a eforturilor de 
cunoaştere este mult mai performantă decât eforturile izolate sau individuale. Acest statut propune o astfel de 
structură, ce s-ar constitui într-un foarte necesar element raportat la începuturile încă modeste ale cunoaşterii 
civilizaţiilor precolumbiene în România, amânările neavând nici un sens. 

 
SCOP, MISIUNE.  Centrul de cercetare  urmăreşte dezvoltarea relaţiilor între cele două lumi şi culturi, 

diferite şi asemănătoare totodată, în vederea cunoaşterii şi apropierii acestora.  
Centrul de cercetări îşi va sprijini, coordona şi dezvolta activitatea în baza acordului  “ Academic 

Cooperation Agreement between “Universidad Nacional Autonoma de Mexico” Mexico City and  “1 
Decembrie 1918 University of Alba Iulia” semnat între cele două universităţi. 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. 
 
Centrul de Studii si Cercetări Mesoamericane este subordonat direct Rectorului şi Senatului 

Universităţii si este condus de către un Consiliu director ales pe o perioadă de 4 ani de către colectivul 
Centrului. Consiliul este condus de un preşedinte. Centrul de  Cercetări este deservit de un personal de 
cercetare şi de personal auxiliar de întreţinere. 

Personalul de cercetare îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan de cercetare anual, şi este structurat 
in colective organizate pe proiecte, conduse de un coordonator de proiect. 

 
OBIECTIVE  DE TIP GENERAL. 

Principalele obiective de tip general, urmărite prin  înfiinţarea şi funcţionarea Centrului sunt următoarele: 
 -  Creşterea prestigiului şi competitivităţii Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în domeniile 
cercetării – dezvoltării şi învăţământului ; 
-  Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin publicarea rezultatelor  acestora în volume, reviste de specialitate 
de prestigiu internaţional şi/sau conferinţe ştiinţifice de profil ; 
-  Participarea la programe de cercetare comune cu Universitatea Autonomă Naţională a Mexicului, cât şi cu 
programele de cercetare ale Uniunii Europene ; 
-  Obţinerea de fonduri prin activităţi de cercetare contractuale ;  
-  Realizarea protecţiei proprietăţii intelectuale în domeniul de activitate ; 
- Organizarea unor manifestări ştiinţifice comune sau în colaborare. 

Activitatea didactico-ştiinţifică a Centrului va fi corelată, prin informatizarea şi aplicarea mijloacelor 
şi tehnicilor moderne inter şi pluridisciplinare, cu curricula universitară şi postuniversitară, în scopul 
formării şi perfecţionării cercetării, în general, şi a tinerilor cercetători, înalt calificaţi în special, începând de 
la nivelul studenţilor, până la nivelul doctoral şi postdoctoral. 

 
FORME DE ACTIVITATE. 
 
Activitatea Centrului cuprinde următoarele forme de bază: 

- Cercetare fundamentală ; 
- Cercetare aplicativă ; 
- Formare continuă, universitară şi postuniversitară. 

 
METODOLOGIA  UTILIZATĂ.  
 
Este  de  tip  pluri- şi interdisciplinar  şi  aparţine  istoriei, sociologiei, antropologiei, arheologiei, 

arheometriei  şi arheoastronomiei  şi  va fi aplicată în   trei  zone de cercetare: 
- bibliotecă (tratate, materiale bibliografice, rapoarte) 
- muzeu (date, materiale foto, măsurători) 
- teren, santier arheologic (măsurători, determinări, participare la săpături) 

pentru fiecare   din  civilizaţiile  investigate  în cercetare, respectiv  civilizaţiile olmecilor, mayaşilor 
şi aztecilor, Mexicul după cucerirea spaniolă, Mexicul modern, cât şi istoriei şi culturii noastre naţionale. 

 
RESURSE SPECIFICE.  
Datorită caracteristicilor specifice acestui tip de unitate de cercetare, respectiv datorită faptului  că 

cele două ţări şi culturi ce aparţin ariei de cercetare a Centrului se află la mare distanţă pe glob şi în plus 
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sunt despărţite şi de o diferenţă de fus orar (7 ore), în afara resurselor tipice, materiale, umane şi financiare, 
o serie de caracteristici în dotarea Centrului se impun. Acestea sunt: 

a. COMPONENTA VIRTUALĂ. 
 
Institutele Virtuale au apărut sub forma unor echipe / grupări de cercetători dispersaţi geografic, care 

muncesc şi interacţionează împreună,  în cadrul unor proiecte  (mari şi importante), activităţi realizate în 
special prin cooperarea prin Internet, pe baza unor proceduri şi tehnologii comune. Există 2 tipuri 
generalizate de Institute Virtuale, bazate pe   2 concepte de cooperare: promotor central şi promotori 
multipli distribuiţi. In vederea facilitării cercetării ştiinţifice, Uniunea Europeană, Statele Unite sau Japonia, 
Rusia şi China au creat şi dezvoltat o serie de activităţi, parteneriate şi iniţiative încă din 1992. Astfel, NSF ( 
National Scientific Foundation ), a fost  lansată  de către NPACI  ( Parteneriatul Naţional pentru  
Infrastructură de Calcul Evoluată ) şi include mai mult de 50 universităţi  şi instituţii de cercetare din SUA.  

Ţările UE şi câteva ţări candidate au propriile lor reţele focalizate pe sprijinirea cercetării  ştiinţifice.  
Utilizarea intensivă a reţelelor în cercetare şi învăţământ / educaţie a condus pe lângă dezvoltarea si 

utilizarea  instrumentelor/uneltelor   destinate cooperării prin Internet, a dus deci şi la crearea unui nou 
profil de cercetător, bazat pe reţea, la realizarea  grilelor de reţele de comunicaţii pentru cercetare (WWG) şi 
a VI-urilor şi CI-urilor ( Centre Virtuale pentru cercetare ).  Ne propunem ca, prin utilizarea reţelelor 
Universităţii noastre, să iniţiem şi componenta de Institut Virtual al Centrului (Institutului) nostru, cu atât 
mai mult cu cât distanţa geografică cât şi diferenţa de fus orar între Mexic şi România, amintite mai sus, ne 
obligă la acest fapt, ca fiind singura soluţie eficientă. Întâlnirile pot avea astfel loc în jurul orei 15-16, ora 
României, respective 8-9 ora Mexico City. Pentru regiunile situate mai la vest diferenţa se măreşte, fără a 
crea însă dificultăţi. 

Funcţionarea VI-urilor este asigurată de către Grupware, definită ca orice tip de software  desemnat 
pentru  grupări coopeartive şi  comunicaţii. Aplicaţiile pentru Grup se pot clasifica în : 

-  Grup cu funcţionare asincronă, de exemplu prin e-mail-uri,  
- Grup cu funcţionare sincronă, de exemplu bazat pe web, web interactiv, comunicaţii-video  etc.  

Optăm pentru cea de a doua variantă, inclusiv comunicaţii – video. 
b. BAZELE DE DATE 
Sistemul este dotat cu un număr de baze de date, ale căror înregistrări vor conţine inclusiv câmpuri 

memo pentru comentarii de tip text, câmpuri de imagine, câmpuri de link pentru accesul la descoperiri 
similare şi/sau la marile biblioteci, cât şi la dicţionare multilingve privind terminologiile de specialitate 
corespunzând  entităţilor domeniului. Elementele de securitate al sistemelor de baze de date asigură numai 
accesul autorizat, fiind prevăzute totuşi şi încărcarea protejată a unor fişiere de către descoperitori 
întâmplători sau neautorizaţi. 

Se vor integra în sistem şi acele baze de date funcţionale ale diverşilor cercetători sau unităţi de 
cercetare care administrează în prezent domenii de interes pentru specificul Centrului (Institutului) 

Generarea şi administrarea  acestor baze de date reprezintă o problemă  complexă şi dificilă de 
management şi tehnică, chiar în condiţiile în care sistemul  va lucra în reţea, prin accesarea şi a altor servere 
de specialitate.   

8. ACŢIUNI DE SPRIJIN:  
 
Urmare a conferinţelor la care am participat, păstrez bune legături cu cadre didactice de la universităţile 

din Barcelona, Salamanca sau La Laguna, Tenerife, Canare, Spania, precum şi cu Universitatea din Mexico-
City sau cu Institutul Naţional de Antropologie şi Istorie, tot din capitala Mexicului. Din corespondenţa pe e-
mail cu aceştia rezultă un interes deosebit pentru acţiunea propusă. In plus, sprijinul de care se bucură această 
acţiune din partea Ambasadei Mexicului în ţara noastră, poate fi un element hotărâtor, pentru reuşita acestei 
acţiuni. 

 
9. DREPTURI SI OBLIGATII : 

 
a) Membrii Centrului nu sunt remuneraţi; eventualele venituri rezultate în urma derulării unor proiecte 

de cercetare sau granturi vor fi distribuite în funcţie de contractul de cercetare şi de aportul fiecărei 
persoane. 

b) Membrii Centrului beneficiază în mod egal de baza materială a Centrului, precum şi de orice alte 
facilităţi pe care acesta le poate oferi. 
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c) Membrii Centrului au obligaţia respectării codului deontologic academic, a prevederilor Statutului 
Personalului Didactic, Cartei Universitare şi Regulamentului intern al Universităţii. 

d) Fiind în cauză o asociere pe principiul liberului consimţământ, conducerea Centrului nu se poate 
opune nici unei iniţiative de grup sau personale în domeniul cercetării ştiinţifice, dacă prin aceasta nu se 
încalcă prevederile  Regulamentului. 

e)  Retragerea calităţii de membru al Centrului  se poate face la cererea persoanei în cauză; 
conducerea Centrului va lua act de cerere şi o va notifica în consecinţă, informând membrii Centrului asupra 
situaţiei apărute. 

f)  În măsura în care se vor obţine fonduri, activitatea economico-financiară se va desfăşura pe baza 
unui buget de venituri şi cheltuieli propriu, stabilit de conducerea Centrului, pe baza propunerilor 
conducătorilor de programe. 

g)  Centrul efectuează eventualele încasări şi plăţi prin conturile Universităţii “1 Decembrie  1918” 
din Alba Iulia. 

h) Statutul Centrului se completează cu dispoziţiile legale incidente din amintitele acte normative, 
precum şi cu Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 
Alba Iulia, iulie 2009 
                                                                                         Intocmit, 
 
                                                                            Prof. univ.dr. Florin Stănescu 
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REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE STUDII 

SI CERCETĂRI MESOAMERICANE 
 

PREAMBUL 
 
Centrul de Studii şi Cercetări Mesoamericane face parte integrantă din Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, fiind subordonat direct Rectorului şi Senatului acestei Universităţi.  
Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cunoaşterii şi apropierii celor două lumi şi ţări, Mexic şi 

România, ale istoriei şi culturii acestora, ale relaţiilor dintre ele, folosind metodologii şi cercetări de tip pluri 
şi interdisciplinar,  în cadrul unei organizări instituţionale, capabilă să aducă la îndeplinire scopul propus. 

 
SCOP  
Centrul de cercetare  urmăreşte dezvoltarea relaţiilor între cele două lumi şi culturi, diferite şi 

asemănătoare totodată, în vederea cunoaşterii şi apropierii acestora.  
Centrul îşi va sprijini, coordona şi dezvolta activitatea în baza acordului  Academic Cooperation 

Agreement between “Universidad Nacional Autonoma de Mexico” Mexico City and  “1 Decembrie 1918 
University of Alba Iulia” semnat între cele două universităţi. 

  
OBIECTIVE 

 
Strategia Centrului urmăreşte ca, prin antrenarea cadrelor didactice universitare şi a specialiştilor din 

universitate cât şi din alte instituţii, să asigure un cadru organizat pentru cercetare ştiinţifică, cunoaştere 
reciprocă a culturilor, dezbateri şi publicaţii, în vederea atingerii scopului propus. 

Activitatea didactico-ştiinţifică a Centrului va fi corelată, prin informatizare şi aplicare a mijloacelor 
şi tehnicilor moderne, cu curricula universitară şi postuniversitară, în scopul formării şi perfecţionării 
cercetării, în general, şi a tinerilor cercetători, înalt calificaţi în special, începând de la nivelul studenţilor, 
până la nivelul doctoral şi postdoctoral. 

Cercetarea îşi propune, pe termen scurt şi mediu următoarele investigaţii în: 
- Civilizaţia Olmecilor începând înainte de 1200 BC, cu San Lorenzo a şi b, continuând cu 

zona La Venta între 1200 şi 400 BC, apoi cu Tres Zpotes, după 400 BC, până spre 700 AD; 
- Civilizaţia Aztecilor începând cu  perioada Middle Preclasic apoi Late Preclasic 

(Teotihuacan ) şi mergând până la Aztec Empire şi cucerirea spaniolă; 
- Civilizaţia Maya  din cele trei arii majore, Southern area, Central area şi  Northern area 

începând aproximativ din anul 300 BC,  sfârşitul perioadei Middle Preclasic şi până la Spanish 
conquest în 1530 

- Perioada colonială, până la obţinerea independenţei în 1812 
- Mexicul modern, istoric şi dezvoltare, până în zilele noastre.   

Pe de altă parte, Centrul îşi propune prezentarea cercetărilor şi rezultatelor referitoare la istoriei 
noastră naţională, practic necunoscută în prezent, pe arii mult prea extinse, universităţilor şi cercetătorilor 
din Mexic.    

- Se vor realiza schimburi de studenţi şi cadre didactice;  
- O publicaţie periodică a Centrului în limba engleză;  
- Schimburi interbibliotecare;  
- Schimburi de programe de învăţământ;  
- Organizarea de conferinţe, totul pentru creşterea performanţelor sistemului nostru universitar 

de învăţământ şi cercetare, în interiorul şi la exteriorul acestuia.  
- Se vor continua diseminările de tipul articolelor publicate în reviste (a se vedea actualul serial 

din revista “Transilvania”) sau periodice ale unor instituţii de prestigiu din ţară sau din străinătate;  
- O pagina web a Centrului pe www.uab.ro/centre de cercetare   
- Formarea în perspectivă a unui nucleu de cercetare - cadre universitare, cercetători, 

doctoranzi, masteranzi, studenţi – propriu, specializat în profilul centrului, pentru promovarea unor 
cercetări de vârf; 

- Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu lucrări specifice; 
      -  De asemenea se va continua publicarea unor cărţi tratând multiplele aspecte ale civilizaţiilor meso-

americane (în prezent fiind apărute “Civilizaţia Olmecilor” şi “Matematica şi astronomia Mayaşilor”)  
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Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Centrului se mai concretizează din 
punct de vedere editorial şi prin publicarea rapoartelor de cercetare analizate şi aprobate anual de Consiliul 
ştiinţific, urmate apoi de publicarea de cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific, cât şi de lucrări 
ştiinţifice publicate în Annales Universitatis Apulensis sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. 
 
Centrul de Studii şi Cercetări Mesoamericane este subordonat direct Rectorului şi Senatului 

Universităţii şi este condus de către un Consiliu director ales pe o perioadă de 4 ani de către colectivul 
Centrului. Consiliul este condus de un preşedinte. Centrul de Cercetări este deservit de un personal de 
cercetare şi de personal auxiliar de întreţinere. 

Personalul de cercetare îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan de cercetare anual, şi este structurat 
în colective organizate pe proiecte, conduse de un coordonator de proiect. 

Consiliul director are următoarele competenţe: 
a) analizează şi aprobă Programul anual de cercetare ştiinţifică propus de preşedintele 

Centrului; 
b) aprobă Raportul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică prezentat de către 

preşedintele Centrului; 
c) analizează şi aprobă conţinutul şi forma de prezentare a publicaţiilor şi periodicelor 

Centrului; 
d) decide afilierea, asocierea sau colaborarea cu alte structuri de cercetare ştiinţifică, 

academice sau profesionale din tară sau din străinătate; 
În viitor, Centrul îşi poate extinde aria de cercetare la domeniul andin (Peru, Chile) şi/sau la cel 

european - zona mediteraneană (ultima opţiune fiind pentru o variantă de “Institut”). 
 
RESURSE NECESARE: 
 

1. RESURSE UMANE:  
 

Un număr de colegi de la diferite catedre, precum şi în special o serie de studenţi de la secţiile de istorie, 
antropologie, biblioteconomie şi conservare restaurare, sau masteranzi în arheologie sistemică şi doctoranzi, au 
manifestat un interes deosebit pentru înfiinţarea unui centru de acest tip. 

Cadrele didactice ale Catedrei de Istorie, sunt membrii de drept ai Centrului. Datorită ariei largi şi a  
aspectelor complexe ale obiectivelor cercetării, specialiştii din conducerea Universităţii, precum şi 
conducătorii Departamentelor (unităţilor) de cercetare ale universităţii, sau ai altor Centre din universitate, 
sunt şi aceştia membri de drept ai Centrului, - funcţie de opţiunile şi specializarea acestora - asigurându-se 
în acest mod o colaborare şi cercetare de tip pluridisciplinar şi interdisciplinar. La aceştia se pot adăuga şi 
alte personalităţi cu contribuţii în domeniul cercetării lumilor mezoamericane şi andine, din orice punct de 
vedere, istoric, matematic, astronomic, construcţii, viaţa socială, etc.,) sau care manifestă interes pentru aceste 
domenii. La colectivele de cercetare, în cadrul proiectelor Centrului, se pot asocia şi doctoranzi, masteranzi 
sau studenţi, precum şi alţi colaboratori ai Centrului, pe baza metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare 
ale domeniului însuşite şi prin cursurile de specializare organizate de Centru.  

Doctoranzii şi tinerii cercetători, în funcţie de opţiunile de specializare, respectiv de subiectele tezelor 
de doctorat, vor avea acces la dotările Centrului, pe bază de cerere sau recomandare din partea instituţiilor 
de care aparţin sau din partea conducătorilor de doctorate sau în cadrul proiectelor de cercetare comune 
(doctoranzi şi tineri cercetători din ţară şi/sau străinătate) 

Membri Centrului mai pot fi şi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ    superior din ţară şi 
străinătate, la propunerea Consiliului de conducere. 

2.  RESURSE FINANCIARE 
 
Resursele financiare ale Centrului pot să provină în principal din următoarele surse: 

- Granturi de cercetare; 
- Contracte de cercetare, proiectare sau prestări servicii; 
- Finanţări din partea Universităţii noastre sau cofinanţări prin asociere cu alte Universităţi 

din ţară sau de peste hotare; 
- Comercializarea volumelor publicate în cadrul Centrului de cercetări;  
- Sponsorizări diverse; 
- Donaţii; 

Resursele financiare pot fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale de cercetare, acoperirea 
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cheltuielilor de regie şi funcţionare, organizarea de sesiuni ştiinţifice sau consfătuiri, publicarea volumelor 
de cercetare, contribuţii pentru dezvoltarea  Universităţii „1 Decembrie 1918”. 

3. SEDIUL Centrului poate fi amplasat, cel puţin în faza de început, în oricare din cabinetele nou create 
(sau vechi) de pe coridoarele parterului sau ale etajelor, din orice sediu, inclusiv al Institutului de Arheologie 
Sistemică. 

 
4. DOTĂRILE vizează, tot pentru început, două calculatoare cu legătură la internet, iar ca mobilier cel 

existent în cabinetul respectiv. Se mai pot folosi dotările (camera video, proiector digital) existente la 
laboratoarele aflate în prezent în exploatare.  

Un proiect special de dotare şi extindere urmează a fi lansat în perioada imediat următoare. 
 
5. BIBLIOTECA Se va deschide o bibliotecă de specialitate, informatizată, cu elemente de bibliotecă 

virtuală. Achiziţiile vor proveni din donaţii şi schimburi de publicaţii de la biblioteci universitare şi/sau 
naţionale din Europa şi America (Mexic), sau din achiziţii proprii şi/sau donaţii personale.    

 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
Centrul de Studii si Cercetări Mesoamericane, îşi începe activitatea în urma Hotărârii de Senat privind 

aprobarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 
Activitatea Centrului se va desfăşura pe baza Planului de Cercetare Anual, aprobat de Senat.  
Modificarea Statutului sau a Regulamentului se poate face de către Rector sau de către Senatul 

Universităţii, la propunerea scrisă a preşedintelui Centrului.  

Alba Iulia,  iulie 2009 
         INTOCMIT  
        Prof. univ.dr. Florin Stănescu 
 


