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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Misiune
Centrul de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara, denumit în continuare
Centru, are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul Științe sociale,
fiind subordonat Rectorului Universității de Vest din Timișoara.
Art. 2. Obiective generale şi specifice
Obiectul de activitate al Centrului cuprinde:
(1) Activităţi de analiza și redactarea politicilor publice, derulate prin:
a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi alte programe
finanţate la nivel naţional din fonduri de la buget;
b) Programe internaţionale;
c) Colaborări cu companii şi firme industriale româneşti şi internaţionale;
d) Alte activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată, desfăşurate cu persoane
juridice sau cu persoane fizice.
(2) Activităţi conexe activităţii de cercetare, constând în:
1. Asistenţă tehnică, consultanţă, expertiză, furnizare de servicii ştiinţifice și
editoriale persoanelor fizice şi/sau juridice interesate;
2. Elaborarea de programe şi strategii de cercetare - dezvoltare şi participarea
la elaborarea strategiei în domeniul cercetării şi dezvoltării;
3. Participări la proiecte internaţionale de cercetare - dezvoltare, consultanţă şi
asistenţă tehnică de specialitate, reprezentare în organizaţiile şi consiliile de
specialitate interne şi internaţionale;
4. Elaborarea de rapoarte, analize, poziții publice, studii de perspectivă,
prognoză, note de fundamentare, studii de fezabilitate, analize şi documentaţii
în domeniile de competenţă ale centrelor de cercetare ştiinţifică ale institutului;
5. Angajarea şi desfăşurarea de activităţi de cooperare tehnică şi ştiinţifică
internă şi internaţională în domeniile de activitate ale Centrului ;
6. Activităţi de formare şi specializare profesională în domeniile proprii de
activitate: pregătire profesională la nivel universitar, postuniversitar, doctorat
şi post-doc, pregătire şi specializare în domeniile de competenţă şi conexe a
utilizatorilor tehnicilor, metodelor, instrumentaţiei şi software-ului; activităţi
didactice la solicitarea entităţilor cu activitate de cercetare ştiinţifică în
domeniul de activitate;
7. Activităţi de editare, tipărire a publicaţiilor de specialitate şi bibliotecă:
activitate redacţională pentru reviste ştiinţifice;
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8. Organizarea şi îndeplinirea de activităţi vizând schimbul de informaţii de
specialitate în domeniul de profil (schimb de date), congrese, simpozioane,
publicaţii, vizite reciproce de lucru ale specialiştilor, etc.

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1
Art. 3. Centrul de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara, este o structură fără
personalitate juridică a Universității de Vest din Timișoara, înfiinţată în baza Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Art. 4. Centrul este înfiinţat prin decizia Senatului Universităţii de Vest din Timișoara
……………………… şi funcţionează, conform legii, prevederilor Cartei universităţii şi
prezentului Regulament, având personal şi conducere care asigură desfăşurarea activităţilor
proprii, precum şi o evidenţă contabilă distinctă în cadrul contabilităţii Universităţii de Vest
din Timișoara.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL
Art. 5 (1) Se constituie patrimoniul Centrului, ca o secţiune distinctă, parte din patrimoniul
Universităţii.
(2) Bunurile existente la data înfiinţării, bunurile dobândite în condiţiile legii sau realizate din
activităţi proprii se înregistrează în patrimoniul Universităţii de Vest din Timișoara, într-o
gestiune /capitol distinct alocate Centrului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, Centrul foloseşte şi gestionează bunurile de patrimoniu ale
Universităţii, aflate în administrarea sa.
(4) Bunurile din patrimoniu sunt date spre administrare Directorului Centrului, conform
hotărârii Consiliului de Administraţie al Universității de Vest din Timișoara. Administrarea
acestora se face cu respectarea cadrului legal şi a regulamentelor interne ale Universității de
Vest din Timișoara.
(5) Intervenţia asupra patrimoniului se poate face de către Consiliului de Administraţie al
Universităţii, la propunerea Directorului Centrului.
Art. 6. Înstrăinarea, închirierea, concesionarea sau casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în
baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului
nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 7 (1) Concesionarea unor servicii sau activităţi se poate face în scopul stimulării
transferului rezultatelor activităţii de cercetare sau al eficientizării activităţii economice a
Centrului, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
1

Se referă la baza legală de funcționare.
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(2) Centrul poate contribui la realizarea de structuri de tip spin-off sau start up, pentru
valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie al Universităţii.

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
Art. 8 (1) Structura organizatorică a Centrului se aprobă de către Consiliului de Administraţie
al Universităţii şi se statuează prin decizie a Rectorului, având în componenţă, în funcţie de
necesităţi, şi pe lângă persoane cu activitate de cercetare în științele sociale, persoane cu
activităţi în domeniul juridic, marketing, financiar-contabil, de audit şi control financiar, de
diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.
(2) Resursele umane ale centrului cu activitate de cercetare în științele sociale pot fi
cercetătorii încadrați în bază de concurs pe statul de funcțiuni al centrului, cadre didactice ale
Universității de Vest din Timișoara în baza unei cereri de afiliere, cadre didactice sau
cercetători din alte universități sau institute de cercetare, în baza unei cereri de afiliere,
doctoranzi, cercetători ştiinţifici post-doc, studenți la master sau la licență.
(3) Rectorul Universităţii aprobă planul de management cuprinzând indicatorii de
performanţă asumaţi de conducerea Centrului.
Art. 9 (1) Centrul poate reprezenta cadrul în care se derulează programe de doctorat, din
punct de vedere tematic şi al conţinutului ştiinţific. Din punct de vedere organizatoric,
programele de doctorat sunt gestionate, conform legii, de către Şcoala Doctorală a
Universităţii de Vest din Timișoara, numită în continuare SD UVT.
(2) Centrul poate colabora cu SD UVT pentru bună desfăşurare a programelor de doctorat, în
vederea atingerii obiectivelor formative şi ştiinţifice ale acestora.

CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 10. Structura de conducere a Centrului este alcătuită din:
a) Consiliul științific;
b) Director.
Art. 11 (1) Consiliul științific al Centrului este format din cinci persoane, care cumulează
punctajul necesar pentru a fi profesor universitar sau coordonator de doctorat în unul dintre
domeniile relevante pentru activitatea centrului, potrivit reglementărilor legale în vigoare
(2) Personalul propriu al centrului, precum și persoanele afiliate acestuia pot face
nominalizări pentru Consiliul Științific al Centrului.
(3) Rectorul Universității de Vest din Timișoara decide componența Consiliului Științific al
Centrului. Tot Rectorul numește un Coordonator Științific al Centrului, dintre membrii
Consiliului Științific.
Art. 12. Consiliul științific este responsabil de:
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- Formularea strategiei de dezvoltare şi a planului anual de activităţi al Centrului, în
conformitate cu planul managerial al Rectorului;
- Asigurarea cadrului şi instrumentelor necesare pentru realizarea activităţilor
specifice;
- Validarea proiectelor de cercetare ştiinţifică propuse spre realizare în cadrul
Centrului;
- Analiza rezultatelor obţinute de Centru, în urma evaluării anuale;
- Propune Rectorului modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Centrului,
în funcție de necesități;
Art. 13. Consiliul științific îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului Regulament de
organizare şi funcţionare.
Art. 14 (1) Consiliul științific se întruneşte de regulă o dată pe semestru sau ori de câte ori
interesele Centrului o cer, la convocarea Coordonatorului Științific al Centrului, a directorului
sau la solicitarea a cel puţin jumătate dintre membri.
(2) Consiliul de Coordonare îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 3 dintre membri.
(3) Hotărârile Consiliului de Coordonare se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor
prezenţi.
Art. 15. În primul trimestru al fiecărui an, Consiliului Științific prezintă Rectorului un raport
asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul
în curs.
Art. 16 (1) Activitatea curentă este condusă de Directorul Centrului, numit pe baza
rezultatelor concursului de ocupare a postului, organizat conform reglementărilor legale.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului Centrului se fac prin decizie a Rectorului
Universităţii de Vest din Timișoara.
Art. 17. Directorul are în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Centrului în relaţiile cu Consiliului
de Administraţie al Universităţii, cu celelalte organe, organizaţii şi operatori
economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi modul de inter-relaţionare la nivelul
personalului Centrului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
c) propune Rectorului Universităţii modificarea structurii organizatorice şi funcţionale
a Centrului;
d) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale
şi a prevederilor interne ale Universităţii;
e) analizează semestrial stadiul valorificării rezultatelor cercetării;
f) are atribuţii şi răspunderi pentru sumele alocate Centrului de la bugetul de stat
precum şi pentru celelalte fonduri rezultate din activitatea directă a Centrului, în
condiţiile prevăzute de lege;
g) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane
angajate ale Centrului;
h) exercită orice alte atribuţii în cadrul Centrului care îi sunt delegate de Consiliul de
Științific sau de către Rectorul Universităţii.
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g) elaborează bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi prezintă anual un Raport asupra
situaţiei financiare pe care le prezintă Rectorului; sursele bugetare includ fondurile
proprii atrase.
Art. 18. Atribuţiile principale ale Coordonatorului știinţific sunt:
a) Analizează proiectele de cercetare ale centrului şi conformitatea acestora cu planul
managerial al Rectorului universităţii. În urma analizei formulează propuneri pe care le
transmite, după caz, Directorului – spre implementare sau spre dezbatere şi validare către
Consiliul științific;
b) analizează şi avizează raportul anual al Directorului; semestrial, sau de câte ori este
necesar, transmite Consiliului de Coordonare informări privitoare la stadiul de desfăşurare a
lucrărilor de cercetare ştiinţifică derulate în Centru şi propune măsuri corective, dacă este
cazul.
c) propune Rectorului măsuri privind dezvoltarea resurselor umane ale Centrului şi
încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
d) în urma solicitărilor primite de la Director, propune Consiliului științific calendarul
manifestărilor ştiinţifice organizate/găzduite de către Centru;
e) în urma solicitărilor primite de la centrele de cercetare ştiinţifică, propune Consiliului
științific spre aprobare acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific în
care este implicat Centrul;
f) propune spre aprobare Consiliului științific acordarea de burse de studii şi stagii de
perfecţionare în ţară şi în străinătate pentru membrii Centrului, în condiţiile legii;
g) analizează şi susţine realizarea publicaţiilor ştiinţifice ale Centrului;
h) exercită orice alte atribuţii care îi sunt delegate de Consiliul științific.

CAPITOLUL VI - RELAŢII FINANCIARE
Art. 19 (1) Centrul are o evidenţă contabilă distinctă în cadrul contabilităţii Universităţii.
(2) Centrul întocmeşte anual planul de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare,
parte din documentele financiare ale Universităţii. Datele financiare sunt parte a Raportului
Centrului supus aprobării Rectorului. Situaţiile financiare anuale sunt realizate de către
Director, sunt analizate în Consiliul Științific şi sunt propuse spre aprobare Rectorului
Universităţii.
(3) Centrul este supus procedurilor de audit intern ale Universităţii.
(4) Centrul hotărăşte cu privire la execuția bugetului aprobat, potrivit obiectului său de
activitate, finanţarea efectuându-se cu respectarea prevederilor legale.
Art. 20 (1) Operaţiunile financiare în lei ale Centrului sunt derulate printr-un subcont bancar
dedicat Centrului, deschis de către Universitatea de Vest din Timișoara, conform
reglementărilor legale în vigoare.
(2) Operaţiunile financiare în valută ale Centrului sunt derulate prin conturi dedicate
Centrului, deschise de către Universitatea de Vest din Timișoara, conform reglementărilor
legale în vigoare.
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Art. 21 (1) Pentru activitatea desfăşurată, Coordonatorul științific și ceilalți membri ai
Consiliului Științific pot beneficia de indemnizaţie de conducere, în limita fondurilor
disponibile ale Centrului, stabilită de către Rectorul Universităţii, cu respectarea prevederilor
legale.

CAPITOLUL VII - COOPERARE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Art. 22 (1) Pentru realizarea obiectivelor specifice, Universitatea/Centrul poate forma sau
poate participa la consorţii de cercetare, pe baze contractuale, cu alte entităţi de cercetare
ştiinţifică din ţară şi din străinătate: universităţi, institute de cercetare, companii şi firme,
asociaţii, agenţii sau structuri ale administraţiei publice.
(2) Universitatea prin Centru poate participa la structuri regionale, naţionale şi internaţionale
de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi de cunoaştere, prin încheierea de acorduri
specifice, la propunerea Consiliului Științific al Centrului şi cu aprobarea Rectorului
Universităţii.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE
Art. 23. Litigiile interne ale Centrului nesoluţionate pe cale amiabilă sunt supuse spre
rezolvare conform regulamentelor interne ale Universităţii de Vest din Timișoara.
Art. 24. Modificările şi completările prezentului Regulament se pot face la propunerea
Rectorului Universităţii, cu respectarea actelor normative legale şi cu aprobarea Senatului
Universităţii de Vest din Timișoara.
Art. 25. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de
14.01.2016.

LISTA MEMBRILOR FONDATORI AI CENTRULUI DE POLITICI
PUBLICE AL UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA
Centrul este înființat la inițiativa următoarelor persoane, care dobândesc de drept calitatea de
membru fondator:
 Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA (RECTOR UVT)
 Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU (Prorector UVT)
 Prof. univ. dr. Robert REISZ (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale
Comunicării)

