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Art. 1 

 

(1) Clinica Universitară de Terapii și Consiliere Psihopedagogică, denumită în continuare 

Clinica, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Bogdănești, nr. 32, judeţul Timiş, este o 

unitate instituţională, fără personalitate juridică, a Universităţii de Vest din Timişoara, 

denumită în continuare UVT . 

(2) Clinica îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile  Cartei UVT, 

Regulamentului Cercetării Ştiinţifice și Creaţiei Universitare al UVT, Legii  nr. 213/2004 

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi 

Standardelor de calitate în serviciile psihologice,  având personal și conducere care asigură 

desfășurarea activităţilor proprii și o evidenţă contabilă distinctă în cadrul contabilităţii UVT. 

 

Art. 2 

Clinica este subordonată Consiliului de Administraţie al UVT. 

 

Art. 3 

Clinica are ca scop desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi facilităţi de practică 

pentru studenţii UVT (Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Educatie Fizică și 

Sport, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Arte și Design).  

 

Art. 4 

În afara personalului angajat, în Clinică pot desfășura activităţi de cercetare știinţifică și alţi 

angajaţi ai UVT, în baza unui proiect de cercetare aprobat de Consiliul știinţific și Coniliul 

director. Vor fi consideraţi membri  ai Clinicii cercetătorii știinţifici și cadrele didactice 

angajate în Clinică, precum și toţi cercetătorii știinţifici și cadrele didactice care au derulat 

activităţi în Clinică  într-un interval de timp de cel mult 4 ani raportaţi la momentul curent. 

 

Art. 5 

Clinica va asigura accesul la infrastructura sa de cercetare pentru studenţii de la programele 

de licenţă și master și pentru doctoranzii UVT care își elaborează lucrările de licenţă, 

disertaţie sau teza de doctorat în cadrul proiectelor de cercetare desfășurate de conducătorii 

lor în cadrul Clinicii. De asemenea Clinica va oferi stagii de practică studenţilor UVT. 

 

Art. 6 

(1) Obiectul de activitate al Clinicii cuprinde: 

 

(A) Activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi fundamentală în urmatoarele domenii: 

a) psihopedagogie specială 

b) consiliere educațională și vocațională pentru persoanele cu dizabilități   

c) terapie ocupaţională 

d) kinetoterapie  şi motricitate specială 

e) alte domenii de activitate interdisciplinare 
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(B) Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare propriu-zise, desfăşurate în 

domeniul propriu de activitate, conform  prevederilor legale și cu aprobarea Senatului UVT, 

constând în: 

a) consultanţă şi asistenţă de specialitate in domeniul psihopedagogiei speciale; 

b) valorificarea cercetării ştiinţifice prin transferul  rezultatelor către clinici, spitale, şcoli. 

Art. 7 

În vederea realizării obiectului de activitate, Clinica poate încheia acorduri de colaborare, 

parteneriate sau alte tipuri de contracte de cercetare cu mediul ştiinţific, economic şi social. 

 

Art. 8 

  În cadrul obiectului său de activitate, Clinica îşi poate diversifica serviciile în scopul 

valorificării resurselor proprii şi al creşterii resurselor financiare, cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al UVT. 

 

Art. 9 

(1) Baza materială folosită de Clinică se va constitui din preluarea dotărilor (spaţii și 

echipamente de cercetare știinţifică) puse la dispoziţie de UVT. 

(2) Bunurile mobile şi imobile puse la dispoziţia Clinicii de Universitatea de Vest din 

Timișoara în vederea realizării obiectului de activitate sunt administrate de Consiliul director,  

conform hotărârii Consiliului de Administraţie al UVT. Administrarea acestora se va face cu 

respectarea cadrului legal şi a regulamentelor interne ale UVT. 

(3) Modificări ale structurii bazei materiale folosită de Clinică se pot face în condiţiile legii 

cu aprobarea de către Consiliul de Administraţie al UVT, la propunerea Consiliului director 

al Clinicii. 

 

Art. 10 

(1) Rezultatele cercetărilor știinţifice obţinute în baza derulării unui contract finanţat din 

fonduri publice aparţin UVT, dacă nu s-a prevăzut altfel prin contractele care le-au generat.  

(2) În cazul în care un rezultat de cercetare care a fost obţinut în totalitate sau parțial ca 

rezultat al activităţii desfăşurate de Clinică este publicat, Clinica şi UVT trebuie să fie 

menționate întotdeauna împreună ca și afiliere, cu respectarea regulilor de reprezentare 

vizuală ale UVT după cum urmează: 

 

Clinica Universitară de Terapii și Consiliere Psihopedagogică 

Universitatea de Vest din Timișoara  

Str. Bogdănești, nr. 32, Timisoara 

Romania 

e-mail: 

 

Este obligatoriu ca adresa de mail utilizată să fie adresa instituțională (să conțină domeniul e-

uvt.ro). 

 

Art. 11 

(1) Concesionarea/contractarea unor servicii sau activităţi se poate face în scopul stimulării 

transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare sau al eficientizării activităţii 

economice a Clinicii, în condiţiile prevederilor legale în vigoare. Închirierea unor spaţii și 

bunuri  se va face conform  legii și cu aprobarea CA al UVT. 
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(2) Clinica poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie  prin diverse forme 

asociative sau de parteneriat public-privat, în scopul stimulării valorificării rezultatelor 

cercetării stiintifice, cu avizul CA al UVT.  

(3) Clinica poate contribui la realizarea de structuri de tip spin-off sau start up, pentru 

valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat, cu avizul CA 

al UVT . 

 

Art. 12 

Structura organizatorică şi funcţională 

 

 (1) Clinica  are în cadrul structurii sale organizatorice iniţiale, 3 departamente ştiinţifice, 

după cum urmează: 

a) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Psihopedagogia specială 

b) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Terapiile prin Arte şi Muzică  

c) Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Kinetoterapie și Motricitate specială. 

 

(2) Pentru realizarea obiectivelor propuse, se constituie în cadrul Clinicii: Departamentul 

pentru Activităţi de Formare, Supervizare şi Practică, ca structură suport pentru 

departamentele de cercetare ştiinţifică în vederea valorificării rezultatelor obţinute în 

activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Directorul acestui departament este numit de Consiliul director la propunerea Directorului 

Clinicii. 

 

Art. 13 

(1) Un departament poate avea în structura sa două sau mai multe laboratoare care derulează 

activităţi de cercetare știinţifică pe domenii și tematici bine delimitate. 

(2) Resursele umane dintr-un departament de cercetare ştiinţifică sunt alcătuite din angajaţi 

permanenţi ai Clinicii și din cadre didactice, cercetători ştiinţifici, doctoranzi, cercetători 

ştiinţifici post-doctorali sau personal tehnic specializat din UVT care derulează temporar 

activităţi de cercetare știinţifică în Clinică, în baza unui proiect de cercetare aprobat de 

Consiliul director și Consiliul știinţific. 

(3) Un departament de cercetare ştiinţifică cuprinde  şi conducători ştiinţifici de doctorat. 

 

Art. 15 

Organele de conducere 

Conducerea Clinicii este asigurată de: 

a) Consiliul director 

b) Director/Șef de clinică 

 

Art. 16 

Coordonarea şi orientarea activităţii ştiinţifice ale Clinicii sunt asigurate de Consiliul 

știinţific. 

 

Art. 17 

(1) Directorii departamentelor știinţifice sunt aleși de către membri cu titlul știinţific de 

doctor ai departamentelor din care fac parte, prin vot direct și secret, cu majoritate absolută, 

pentru o perioadă de 4 ani. 
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Art. 18 

Rectorul emite Decizia de numire in funcţie a Directorului clinicii și a Președintelui 

Consiliului știinţific.  

 

Art. 19 

Orice funcţie de conducere în Clinică (director, director de departament, președinte al 

consiliului știinţific) nu se poate cumula cu nici o funcţie administrativă din UVT. 

 

Art. 20 

Consiliul director asigură conducerea operativă a Clinicii și este format din directorii 

departamentelor știinţifice, directorul clinicii și președintele Consiliului știinţific. Prorectorul 

responsabil cu cercetarea este membru de drept în consiliul director. 

 

Art. 21 

Consiliul director  este responsabil de: 

a)  Întocmirea și implementarea strategiei de dezvoltare a Clinicii; 

b) Elaborarea programului anual de cercetare știinţifică – dezvoltare - inovare; 

c) Optimizarea structurii organizatorice a Clinicii. Poate propune Consiliului de 

Administraţie al UVT modificarea structurii organizatorice și funcţionale a Clinicii, 

înfiinţarea, desfiinţarea și comasarea departamentelor de cercetare știintifică din structura 

clinicii; 

d) Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli și a planului de activităţi pentru anul 

care urmează, pe care le înaintează apre avizare Consiliului de Administraţie al UVT şi 

aprobării Senatului ; 

e) Prezentarea anuală a unui Raport de activitate şi a unui Raport asupra situaţiei financiare 

pe care le înaintează apre avizare Consiliului de Administraţie al UVT; 

f) Elaborarea programului de investiţii; 

g) Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii; 

h) Formularea criteriilor şi stabilirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor din 

laboratoarele/centrele de cercetare ştiinţifică şi din departamentele/serviciile  Clinicii; 

i) Asigurarea cadrului şi instrumentelor de management financiar al activităţilor din Clinică şi 

propunerea de măsuri pentru derularea acestuia în bune condiţii. 

j) Analiza necesarului de resurse umane, identificarea resurselor financiare şi stabilirea 

priorităţilor pentru resursele de personal ale centrelor de cercetare ştiinţifică şi ale serviciilor 

Clinicii. 

 

Art. 22 

(1) Consiliul director se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele 

Clinicii o cer, la convocarea directorului  sau la solicitarea a cel puţin jumătate dintre 

membri. 

(2) Şedinţele Consiliului director sunt conduse de directorul Clinicii, iar în lipsa acestuia de 

Președintele Consiliului știinţific. 

 

Art. 23 

(1) Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membri. 

(2) Hotărârile Consiliului director se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi. 
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Art. 24 

În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul director prezintă Consiliului de Administraţie al 

UVT un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de 

activitate pentru anul în curs. 

 

Art. 25 

 Consiliul ştiinţific 

(1) Consiliul ştiinţific este format din 7 membri astfel: câte un reprezentant cu realizări 

știinţifice deosebite și având titlul știinţific de doctor pentru fiecare din departamente 

știinţifice; două personalităţi știinţifice din afara UVT, din ţară sau străinătate; directorul 

clinicii și prorectorul responsabil. 

(2) Consiliul ştiinţific se alege pe 4 ani prin vot secret de către membrii Clinicii cu titlul 

știinţific de doctor. 

(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin prin vot 

direct și secret, cu majoritate absolută, de către membrii Consiliului Stiinţific. 

 

Art. 26 

(1) Consiliul Stiinţific are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) participă la elaborarea strategiei şi a planurilor de CDI ale Clinicii, 

b) analizează şi avizează programul anual de CDI al Clinicii; 

c) avizează hotărârile comitetului de direcţie care implică politica de cercetare știinţifică a 

Clinicii; 

d) formulează indicatorii de performanţă pentru evaluarea anuală a departamentelor știinţifice 

e) analiza rezultatelor obţinute de departamentele de cercetare știinţifică în urma evaluării 

anuale. 

f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare 

ştiinţifică în grade profesionale; 

g) avizează organizarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; 

i) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific, în care este 

implicată Clinica. 

 

Art. 27 

(1) Consiliul știinţific se întruneşte, de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea Directorului, precum şi la solicitarea a cel putin 4 membri. 

(2) Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi dintre 

membrii săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa se va ţine într-un termen de cel 

mult 15 zile de la prima şedinţă, având aceeaşi ordine de zi, indiferent de numărul membrilor 

prezenţi. 

(3) Hotărârile Consiliului știinţific se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la 

ședinţă. 

 

Art. 28 

Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul știinţific poate atrage în 

activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate ştiinţifică 

şi/sau de producţie. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale sau în 

cadrul unor activităţi de cercetare ştiinţifică. 
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Art. 29 

 Directorul Clinicii 

Activitatea curentă a institutului este condusă de Directorul Clinicii, numit pentru o perioadă 

de 4 ani de rectorul UVT, la propunerea prorectorului responsabil cu activitatea de cercetare. 

 

Art. 30 

Directorul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele  Clinicii în relatiile cu celelalte unităţi 

instituţionale ale UVT, alte organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice 

din ţară şi din străinătate; 

b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul departamentelor şi laboratoarelor 

institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul Consiliului director; 

c) propune Consiliului director şi Consiliului de Administraţie al UVT modificarea structurii 

organizatorice şi funcţionale a institutului; 

d) propune/avizează angajarea de personal pentru proiecte, teme sau alte activităţi de 

cercetare ştiinţifică, dezvoltare sau inovare, potrivit bugetelor şi sumelor disponibile; 

e) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; 

f) adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor proprii şi urmăreşte rezultatele din activitatea 

de cercetare ştiinţifică şi din activităţi similare şi conexe; 

g) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea de 

marketing şi administrativă; 

h) are atribuţii şi răspunderi pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat precum si 

pentru celelalte fonduri rezultate din activitatea Clinicii, în condiţiile legii; 

i) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din 

conducerea institutului; 

j) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate sau stabilite de Consiliul director sau de către 

Consiliul de Administraţie al UVT. 

k) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea bazei materiale, precum şi concesionarea 

sau închirierea unor bunuri din patrimoniul Clinicii sau pentru Clinică, în condiţiile legii, cu 

avizul CA al UVT şi cu aprobarea Senatului UVT; 

l) organizează activitatea de protecţie a muncii conform cu legislaţia în vigoare și 

regulamentele UVT. 

 

Art. 31 

 Directorul de departament 

Atribuţiile principale ale directorului de departament sunt: 

a) asigură cadrul de desfăşurare al activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare, conform 

cu tematica şi resursele departamentului, în acord cu deciziile Consiliului director  ; 

b) formulează planul anual de activităţi al departamentului, conform cu strategia de 

dezvoltare a Clinicii şi asigură condiţiile de realizare a acestuia; 

c) transmite semestrial către conducerea Clinicii raportul de desfăşurare al activităţii 

ştiinţifice şi de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare, calendarul manifestărilor 

ştiinţifice şi solicitările de protejare a dreptului de proprietate intelectuală pentru rezultatele 

obţinute; 

d) formulează şi transmite către conducerea Clinicii propuneri de îmbunătăţire a activităţii din 

departament; 

e) formulează propuneri către Consiliul director privitoare la investiţii şi resurse umane 

(angajare, eliberare din funcţie, perfecţionare, participare la evenimente ştiinţifice, etc.); 
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Art. 32  

Relaţii financiare 

 

1) Clinica are o evidenţă contabilă distinctă în cadrul contabilităţii UVT. 

(2) Clinica întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare, 

parte din documentele financiare ale Universităţii. Datele financiare sunt parte a Raportului 

Clinicii supus aprobării Consiliului de Administraţie. 

(3) Din fondurile atrase prin activităţi de cercetare ştiinţifică avansată, Clinicii ii revine  o 

cotă parte, ca regie , pentru asigurarea cheltuielilor proprii (utilităţi, personalul propriu al 

Clinicii, asigurarea fondurilor de rulare a granturilor). Anual, plafonul de regie este aprobat 

de către Consiliului de Administraţie al Universităţii, în conformitate cu Regulamentul 

activităţilor de cercetare și creaţie artistică din UVT. 

(4) Asigurarea respectării cadrului legal şi monitorizarea activităţii economico-financiare 

desfăşurate de către structurile Clinicii este organizată şi se află in responsabilitatea 

directorului clinicii. 

(5) Clinica este supusă procedurilor de audit intern ale UVT. 

(6) Planul de investiţii al Clinicii este parte din Planul de investiţii al UVT și este aprobat de 

Senatul UVT. 

(7) Consiliul director hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit 

obiectului său de activitate, cu avizul CA al UVT, finanţarea efectuându-se cu respectarea 

prevederilor legale. Pentru obiectivele de investiţii referitoare la clădiri, spaţii noi sau 

reabilitări, este necesară aprobarea Consiliului de Administraţie şi validarea în Senat. 

 

Art. 33 

1) Operaţiunile financiare în lei ale Clinicii sunt derulate printr-un sub-cont dedicat, deschis 

de către UVT, conform reglementărilor legale în vigoare. 

(2) Operaţiunile financiare în valută ale Clinicii sunt derulate prin conturi dedicate Clinicii, 

deschise de către UVT, conform reglementărilor legale în vigoare. 

(3) Clinica poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casierie, cu 

respectarea nivelului plafonului de casă al Universităţii de Vest din Timişoara şi a 

normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. 

 

Art. 34 

(1) Pentru activitatea desfăşurată, directorul, președintele Consiliului știinţific, directorii 

departamentelor de cercetare ştiinţifică ale Clinicii pot beneficia de indemnizaţie de 

conducere, stabilită de către Consiliului de Administraţie al UVT, cu respectarea prevederilor 

legale. 

 (4) Aceste indemnizaţii de conducere se acordă în limita fondurilor disponibile ale Clinicii. 

 

Art. 35 

(1) Clinica poate finanţa proiecte interne de cercetare – dezvoltare, din fondurile proprii, 

realizate de către centrele de cercetare ştiinţifică şi formulate ca răspuns la necesităţi majore 

evidenţiate în interiorul universităţii. 

(2) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele 

financiare ale Clinicii nu sunt suficiente, acesta poate solicita Consiliului de Administraţie al 

UVT cu aprobarea Senatului UVT, alocarea unor credite interne sau a altor sume doar 

conform cu Regulamentul de Cercetare al UVT. 



 

Regulament privind organizarea și 

funcționarea Clinicii Universitare 

de Terapii și Consiliere 

Psihopedagogică  

Ediția I 

Pagina 9 din 9 

 

(3) Execuţia investiţiilor Clinicii se adjudecă potrivit legii achiziţiilor publice, regulamentelor 

UVT şi a altor reglementări naţionale şi europene în vigoare. 

 

Art. 36 

Dispoziţii finale 

Litigiile Clinicii, respectiv ale subunităţilor, cu persoane fizice sau persoane juridice se 

soluționează  pe calea medierii. Cele nesoluționate pe calea medierii sunt supuse spre 

rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun, prin departamentele de 

specialitate ale UVT. 

 

Art. 37 

(1) Modificările şi completările prezentului Statut al Clinicii se fac prin hotărâre a Senatului, 

la propunerea Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale. 

 

Art. 38 

 Prezentul Regulament a fost aprobat in şedinţa Senatului UVT din data de 14.01.2016. 

 

 

 

 

Anexa 1. 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: 

 

 Lect. dr. Loredana AlGhazi 

 Conf. dr. Mihai Florin Predescu 

 Lect. dr. Anca Luștrea 

 Lect. dr. Ioana Dîrjan 

 Lect. dr. Sorin Predescu 

 Asist. dr. Claudia Borca 

 Conf. dr. Mădălin Bunoiu – prorector UVT 

 Prof. dr. Simona Sava – director DȘE 


