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CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ (CDA) 

 
Regulament de organizare și funcţionare  

(ROF) 
 

CAPITOLUL 1  
Dispoziții generale 

 
Art. 1. CDA este o structură academică și de cercetare științifică a Universității de Vest din 
Timișoara (UVT).  

   
Art.2. CDA se identifică prin propria denumire, acronim, emblemă și culori.  

a) Denumirea centrului în limba română este Centrul de Dezvoltare Academică 

b) Denumirea centrului în limba engleză este Center of Academic Development 

c) Acronimul centrului în limba română este CDA și în limba engleză este CAD. 

d)  Elementele de identitate vizuală ale centrului vor fi în concordanţă cu elementele 
de identitate vizuală ale Universităţii de Vest din Timişoara. 

 
Art.3. CDA este constituit și funcționează pe baza prezentului regulament.  
  
Art.4. Regulamentul CDA este elaborat în baza actelor normative în vigoare, a 
regulamentelor UVT și a Cartei Universitare.  
 
Art.5. În cadrul CDA se vor proiecta şi desfăşura activităţi de formare şi dezvoltare 
profesională continuă a cadrelor didactice universitare, a altor categorii de personal 
didactic auxiliar, care să faciliteze dezvoltarea  competenţelor didactice şi de cercetare, de 
sprijin al studenţilor, respectiv să conducă la îmbunătăţirea calităţii actului educaţional în 
Universitatea de Vest din Timişoara. Totodată, se urmăreşte oferirea de soluţii 
ameliorative, bazate pe evidenţe ştiinţifice, pentru dezvoltarea organizaţiei universitare pe 
următoarele direcţii: didactică, cercetare şi socială. Activităţile desfăşurate sunt în acord cu 
obiectivele strategice formulate în documentele de politică educaţională („Rethinking 
education”), dar şi cu practici de dezvoltare academică din universităţi internaţionale și 
naționale de prestigiu. 
 
Art.6. CDA se subordonează Rectoratului UVT, respectiv Prorectorului desemnat cu 
strategia academică și are obligația de a colabora cu toate facultățile și departamentele 
UVT, cu partenerii din Consorțiul Universitaria, ca și din alte centre universitare, instituții 
de învățământ superior de prestigiu, institute de cercetare, instituții de educație și formare, 
ONG-uri și alte organisme interesate,  pentru a propune programe de formare de înalt nivel 
calitativ.  

 
Art7. CDA are dreptul de a gestiona fondurile financiare atrase prin programe de cercetare 
sau/și instructiv-educative proprii, conform regulamentelor și procedurilor financiar-
contabile ale UVT și aplicate oricăror alte structuri academice și de cercetare ale 
universității. 
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CAPITOLUL 2 

Obiectivele și misiunea CDA 
 
Art.8. Misiunea și obiectivele strategice ale CDA reflectă, urmăresc şi susţin obiectivele 
UVT de promovare şi atingere a unor standarde profesionale de calitate. Politica de 
dezvoltare personală şi profesională a membrilor comunităţii academice rezultă din 
misiunea  generală asumată de UVT: ”cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie, generarea şi 
transferul de  cunoaştere către societate prin formarea  continuă, la nivel universitar, în 
scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoilor de 
competenţe ale mediului socio-economic” (CARTA UVT, 2012) și vizează în mod direct 
derularea de activități care să contribuie la realizarea unuia din obiectivele strategice 
prevăzute în Planul managerial al Rectorului UVT:  
 
”Dezvoltarea resurselor umane ale universităţii într-un mediu colegial bazat pe socializare, 
cooperare, colaborare în care valoarea și implicarea permanentă în realizarea obiectivelor 
comune sunt dimensiunile care stau la baza evoluţiei carierelor.” 
 
și a obiectivului operaţional: 
 
„Promovarea formării şi perfecţionării în cariera didactică, promovarea programelor de 
formare inițială şi continuă, cu valenţe psihopedagogice şi de specialitate, atât pentru 
studenţii UVT, cât şi pentru absolvenţii învăţământului superior sau cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar şi universitar. Crearea unui centru de staff development al UVT 
care să sprijine personalul didactic al UVT în îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor didactice şi 
promovarea unui proces didactic formativ.” 
 
Art.9. CDA are următoarea misiune: dezvoltarea personală și profesională  continuă a 
cadrelor didactice universitare (CDU) și a celorlalte categorii de personal universitar 
(managerial, didactic auxiliar și de suport), precum și a diferitelor categorii de educabili 
adulţi implicați în educație și formare,  prin programe şi activităţi de formare, consultanţă 
educaţională şi organizaţională, precum și prin realizarea unor proiecte de cercetare şi 
inovare educaţională cu scopul creşterii calităţii activităţii educaţionale, producţiei știinţifice 
și a procesului administrativ. 
 
Art.10. Pentru îndeplinirea misiunii sale, printre obiectivele propuse de UVT se află şi acela 
de „organizare şi desfăşurare a unor programe postuniversitare de specializare, 
perfecţionare, de formare continuă, de conversie şi reconversie profesională a specialiştilor cu 
studii universitare, care să le asigure noi competenţe, capabilităţi, precum şi dezvoltarea 
personală” (CARTA UVT, 2012, pag. 5). În acord cu acest deziderat, comunitatea academică 
din UVT (personalul didactic universitar şi de cercetare) are dreptul la dezvoltare şi 
perfecţionare profesională (CARTA UVT, 2012). În acest sens, obiectivele strategice ale 
CDA sunt următoarele:  
 

a) Dezvoltarea și perfecționarea continuă a CDU din UVT prin trasee de formare 
personalizate pe următoarele trei direcții: activitate didactică, activitate de 
cercetare științifică și promovarea unei culturi a calității.  

b) Dezvoltarea și perfecționarea continuă a personalului didactic auxiliar și a celui 
de suport din UVT în vederea optimizării proceselor administrative ale organizației 
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universitare.   

c) Creșterea vizibilității și prestigiului UVT prin ofertarea de programe şi activităţi 
de formare, consultanţă educaţională şi organizaţională altor organizații și/sau 
instituții interesate. 

d) Realizarea de studii și cercetării empirice în domeniul educației universitare 
pentru eficientizarea activităților specifice învățământului universitar.  

 
CAPITOLUL 3 

DIRECŢIILE DE ACTIVITATE ALE CDA 
 
Art.11. Pentru atingerea  finalităților asumate ale CDA, se vor desfășura activităţi în 
următoarele direcţii complementare: 

a) dezvoltare personală a CDU și a celorlalte categorii de personal universitar 
(managerial, de cercetare, didactic auxiliar și de suport), precum și a diferitelor 
categorii de educabili adulți implicați în educație și formare. 

b) dezvoltare profesională şi perfecţionare psihopedagogică a CDU pentru cariera 
didactică universitară (cursuri postuniversitare, training-uri, workshop-uri, 
conferințe, comunități de practică și învățare etc.). 

c)  cercetare științifică ameliorativă și pentru practici didactice inovative, respectiv  
diseminare a rezultatelor cercetării. 

d)  management de proiect, grant și atragere de fonduri. 

e) colaborare cu toate facultățile universității, dar și interuniversitară, precum și 
inițierea de alte parteneriate strategice, naționale și internaționale, pentru 
realizarea unei oferte de perfecționare și dezvoltare continuă de-a lungul carierei 
profesionale cât mai diverse. 

f) propuneri de legislaţie, politici şi proceduri specifice domeniului educaţional 
universitar. 

 
Art.12. Se pot înfiinţa noi direcţii şi se pot desfiinţa sau comasa cele existente, la 
propunerea Consiliului Director al CDA și în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 
 
Art.13. Activităţile CDA se adresează următoarelor categorii de personal:  

a) cadrele didactice universitare; 

b) manageri şi personal de conducere din învățământul superior; 

c) cercetătorilor științifici; 

d) personalul didactic auxiliar; 

e) personalul administrativ şi de suport din universități; 

f) practicieni în educația adulților. 

 
Art.14. Activităţile propuse de CDA sunt aprobate de către Consiliul Director și de 
conducerea UVT. 
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CAPITOLUL 4 
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CDA 

 
Art.15. Întreaga activitate este coordonată de un Consiliu Director, iar activitatea operativă 
este realizată de către Directorul CDA. 
 
Art.16. Consiliul Director al CDA este format din 7 membri: 

a) Rectorul UVT sau prorectorul responsabil cu activitatea academică 

b)  Directorul CDA 

c) Directorul Departamentului de Științe ale Educației (DȘE) sau un membru 
marcant al DȘE, desemnat de către Prorectorul UVT responsabil cu strategia 
academică 

d)  Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) sau 
un membru marcant al DPPD, desemnat de către Prorectorul UVT responsabil cu 
strategia academică 

e)  Trei  cadre didactice universitare cu preocupări în domeniul pedagogiei 
învăţământului superior şi dezvoltării profesionale continue a CDU, propuse de 
către Directorul CDA și desemnate de către Prorectorul UVT responsabil cu strategia 
academică.  

Art.17. Consiliul Director (CD) se întrunește în ședințe ordinare trimestriale și în ședințe 
extraordinare atunci când situația o impune. Membrii CD pot convoca ședințe 
extraordinare, prin exprimarea acestei cerințe de majoritate simplă a acestora. 
 
Art.18. Deciziile consiliului director se iau cu majoritate de voturi exprimate. In caz de 
paritate, votul prorectorului de resort are drept de veto. 
 
Art.19. Consiliul director este legal constituit cu 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se iau 
cu majoritatea voturilor celor prezenţi.  
 
Art.20. Consiliul Director analizează activitatea conducerii executive a CDA si stabilește 
direcțiile de acțiune viitoare, în vederea ducerii la îndeplinire a scopului, obiectivelor şi 
activităţilor CDA, având în acest sens următoarele atribuţii: 

     a) Monitorizează punerea în aplicare a regulamentului de organizare şi funcţionare 
(ROF) al CDA; 

     b)Evaluează activitatea centrului si propune direcții de acțiune viitoare; 
    c) Aprobă organigrama şi politica de personal a CDA. 
 

Art.21. Directorul CDA este cadru didactic titular al  UVT, având specializarea şi titlul de 
doctor în pedagogie/ştiinţe ale educaţiei cu preocupări şi  publicații  relevante pentru 
pedagogia învățământului superior.  
 
Art.22. Directorul CDA este numit de către Rectorul UVT, la propunerea prorectorul 
responsabil cu activitatea academică. 
 
Art.23. Durata unui mandat al Directorului CDA este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură 
dată, prin decizia Rectorul UVT, la propunerea prorectorului responsabil cu activitatea 
academică. 
 



 

 

 

PAGINA  |                                                                                            B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România 
                                                                                                                             Tel./Fax: +4 0256-592.168 (310), www.uvt.ro 

 

5 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ...I 

      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
 
  

Art.24. Directorul CDA răspunde de gestionarea activităţilor curente ale CDA.  
 

CAPITOLUL 5 
PATRIMONIUL ȘI RESURSELE FINANCIARE ALE CDA 

 
Art.25. Adresa CDA este Blvd. Vasile Pârvan, Nr. 4, sala 605B, cod. 300223, Timișoara, 
Timiș, România.  
 
Art.26. Patrimoniul și resursele financiare ale CDA se constituie din: 

a)  locația pusă la dispoziţie de Rectoratul UVT: sala 605B, Blvd. Vasile Pârvan, Nr. 4, 
cod. 300223, Timișoara, Timiș, România.  Adresa poate fi schimbată, în funcție de 
decizia conducerii UVT de redistribuire a spațiilor. 

b) mobilierul, dotările informatice, logistice și programele inițiale de formare a CDU 
puse la dispoziție de către DPPD prin proiectul POSDRU/157/1.3/S/135590, cu 
titlul ,,UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică 
avansată”. 

c) fonduri provenite din proiecte şi granturi naţionale şi internaţionale. 

d) venituri realizate din activităţi şi programe de formare, perfecţionare, 
consultanţă, expertiză educaţională, ofertarea de servicii către terți, publicații. 

e) venituri de la bugetul UVT. 

f)  sponsorizări şi donaţii. 

g)  taxe servicii către terți.  

 
Art.27.  Modul de utilizare a resurselor se aprobă de către Consiliul Director, la propunerea 
Directorului CDA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor interne ale 
UVT. 
 
Art.28. Resursele financiare pot fi utilizate pentru: 

a) dezvoltarea bazei materiale proprii, inclusiv pentru achiziţionarea de cărţi, 
abonamente la periodice şi baze de date internaţionale; 

b) remunerarea personalului angajat (în regim de cumul, plata cu ora, cotă parte din 
norma didactică cu menționare distinctă în fișa postului) pentru realizarea 
cursurilor și a altor activități specifice centrului; 

c) organizarea de manifestări ştiinţifice proprii CDU şi/sau contribuţii la 
organizarea unor astfel de manifestări la nivelul UVT (cicluri de conferinţe, invitarea 
unor personalităţi naţionale şi internaţionale în domeniu etc.); 

d) contribuţii la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în colaborare cu 
alte facultăţi şi departamente ale UVT şi ale altor universităţi; 

e) editarea de carte universitară şi alte resurse educaţionale; 

f) crearea şi administrarea site-ului CDA; 

g) burse pentru cercetare, formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice 
din UVT; 

h)taxe de participare la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane 
etc.) naţionale şi internaţionale. 
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CAPITOLUL 6 

DISPOZIŢII FINALE 
 
 
Art.29. CDA este înfiinţat pe durată nedeterminată. 

 
Prezentul Regulament este aprobat în ședința Senatului UVT din data de 18.12.2015 și intră în 
vigoare la data de 18.12.2015. 


