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STRUCTURA ORGANIZATORICA A
ASOCIAȚIEI ,,UVS ROMÂNIA”
Departamentul CERCETARE-DEZVOLTARE, ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INOVARE
Misiune:
Ridicarea în România a nivelului de cunoaştere a UVS şi dezvoltarea capabilităţilor ştiinţifice şi de
cercetare în domeniu
Atribuţii:







Promovarea cercetării-dezvoltării în domeniu.
Asigură legătura cu instituţii ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării, NATO-RTO, etc.
Urmăreşte tendinţele în domeniu, tine evidenţa proiectelor şi studiilor de specialitate.
Promovează organizarea de cursuri de specialitate la instituţiile de învăţământ, documentări
ale cadrelor didactice pentru introducerea în domeniu, schimburile de experienţă,
publicarea de materiale în domeniu.
Organizează în sprijinul activităţii şi participă la workshop-uri, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, cursuri pilot.
Construieşte capabilităţile Asociaţiei pentru coordonarea si participarea la proiecte de
cercetare-dezvoltare interne şi internaţionale.

Departamentul REGLEMENTĂRI ŞI STANDARDIZARE
Misiune:
Crearea unui cadru juridic şi de reglementare favorabil utilizării sistemelor UVS în România
Atribuţii:



Sprijină organismele de reglementare şi standardizare naţionale în elaborarea şi
armonizarea reglementărilor specifice utilizării şi exploatării sistemelor UVS.
Facilitează contactele între factorii implicaţi – producători, utilizatori finali – si organismele
de reglementare.
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Departamentul STRATEGII, POLITICI ŞI COMUNICARE
Misiune:
Promovarea Asociaţiei în context intern şi internaţional şi integrarea în comunitatea
internaţională UVS.
Atribuţii:




Elaborează propunerile strategiilor de dezvoltare ale Asociaţiei.
Asigură interfaţa cu asociaţiile similare şi cu alte organisme, organizaţii sau instituţii interne
si internaţionale cu rol sau implicare in domeniul UVS.
Asigură comunicarea organizaţiei cu exteriorul.

Departamentul SISTEME OPERAŢIONALE ŞI APLICAŢII UVS
Misiune:
Dezvoltarea industriei de profil şi extinderea programelor operaţionale UVS în România.
Atribuţii:






Crează şi administrează resursele documentare cu privire la sistemele UVS existente,
programele UVS şi aplicaţiile acestora pe plan internaţional şi naţional.
Oferă un cadru neutru şi transparent pentru schimbul de informaţii şi contactele între
beneficiari şi producătorii de UVS.
Oferă asistenţă beneficiarilor în elaborarea şi fundamentarea programelor UVS în România.
Facilitează schimbul de experienţă între beneficiarii din România ai sistemelor UVS
operaţionale.
Facilitează contactele între producătorii străini în domeniu şi industria românească.

Departamentul ASIGURARE RESURSE
Misiune:
Asigurarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor
asociaţiei.
Atribuţii:






Asigură resursele necesare funcţionării curente a asociaţiei.
Rezolvă aspectele organizatorice si administrative pentru activităţile organizate de sau la
care participă Asociaţia.
Ţine evidenţa contabilă.
Participă la elaborarea propunerii bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei.
Asigură mijloacele IT şi de altă natură necesare funcţionării Asociaţiei.
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