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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

CENTRULUI REGIONAL DE CERCETARE ŞI EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL 

RESTAURĂRII-CONSERVĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL MATERIAL 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1.1 Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii 

Patrimoniului Cultural este o unitate de studii şi de cercetare ştiinţifică de performanţă în 

domeniul conservãrii-restaurãrii patrimoniului cultural mobil şi imobil, a cărui denumire 

reprezentată prin acronimul: CR-C.E.R.C.. 

 

Art. 1.2 Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii 

Patrimoniului Cultural este organizat ca o unitate de studii, cercetare şi expertizã, din 

cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, având acces la baza materială a acesteia şi 

având sediul pe Str. Oituz nr. 4, Timişoara. 

.  

Art. 1.3 

Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii 

Patrimoniului Cultural are în componenţă cadre didactice, cercetători internaţionali, 

doctoranzi şi studenţi masteranzi cu preocupări de studii şi cercetare ştiinţifică în 

domeniul conservãrii-restaurãrii patrimoniului cultural. 

 

 

 

II. MISIUNE ŞI OBIECTIVE  

 

Art. 2.1 Misiunea Centrului Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-

Restaurãrii Patrimoniului Cultural este aceea de a iniţia, dezvolta şi promova cercetarea şi 

proiectele academice în domeniul studiilor de conservare-restaurare a patrimoniului 

cultural mobil şi imobil. Principalele obiective sunt următoarele: dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice în domeniul studiilor de conservare-restaurare a patrimoniului cultural mobil şi 

imobil, proiectarea de specialitate şi implementarea proiectelor; promovarea rezultatelor 

ştiinţifice; publicarea de studii şi articole ştiinţifice sub formă de reviste şi cărţi în limba 

română şi în limbi de circulaţie internaţională; perfecţionarea continuă prin schimburi de 

experienţă la nivel european şi internaţional, cu alte centre similare existente la nivel 

national si international; activităţi de consulting şi expertizã pe probleme de patrimoniu 

cultural; iniţierea, dezvoltarea şi promovarea proiectelor în domeniul conservãrii-

restaurãrii patrimoniului cultural; organizarea de conferinţe, oportunitãţi de formare 

continua şi perfecţionare, seminarii, simpozioane, anuale şi bienale la nivel naţional şi 

internaţional; organizarea de cursuri universitare şi postuniversitare şi sprijinirea 

programelor de masterat, doctorat, postdoctorat  din cadrul UVT în domeniul studiilor 

conservare-restaurare; expertizã şi asistenţă de specialitate în organizarea şi amenajarea 

depozitelor şi a colecţiilor de artã; asistenţã în pregătirea elaborării lucrărilor de licenţă, 

de disertaţie şi a tezelor de doctorat; organizarea de expoziţii si evenimente culturale în 

domeniul patrimoniului cultural; promovarea cunoaşterii organizaţiilor şi instituţiilor 
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internaţionale cu specific de conservare-restaurare si a relatiilor interinstituţionale pe 

domeniul de specialitate. 

 

Art. 2.2 Activităţile principale a căror realizare concură la îndeplinirea misiunii Centrului 

Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii Patrimoniului 

Cultural sunt următoarele:  

 

-iniţierea şi crearea unui laborator de cercetare multidisciplinarã pentru procesele de 

investigare şi implementare a metodologiilor tehnice şi tehnologice specifice domeniului 

conservãrii-restaurãrii patrimoniului cultural; proiectarea spaţiilor necesare şi dotarea cu 

echipament aferent domeniului conservãrii-restaurãrii; echiparea laboratorului cu 

aparaturã şi mobilier de specialitate la standarde profesionale de cel mai înalt nivel.  

-implicarea activă în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale pe teme conectate 

obiectivelor prezentate mai sus, cu potenţial al atragerii de fonduri prin proiecte şi 

granturi.  

-editarea de cărţi, publicaţii ştiinţifice, periodice, pliante, afişe şi alte materiale 

informative; 

-alcãtuirea unui fond actualizat de informaţie pentru o bibliotecã de specialitate. 

-construcţia şi structurarea unei baze de date proprii, digitizate cu potenţial de valorificare 

în domeniul cercetãrii de specialitate 

-prezentarea online a activităţii de studii ştiinţifice în domeniul studiilor de conservare-

restaurare;  

-încurajarea şi promovarea prin sponsorizări a dezvoltării cercetării ştiinţifice în domeniul 

aferent centrului; 

-stabilirea unor parteneriate strategice cu instituţii de profil şi angajarea în proiecte de 

cercetare comunã.  

-colaborarea cu organismele internaţionale ce ţin de activitatea Centrului şi afilierea la 

organizaţii si centre similare din ţară şi din străinătate, precum şi demararea unor  

colaborãri-parteneriate;  

-crearea unui site şi al unui buletin informativ care să reprezinte principalul mijloc de 

informare şi promovare a membrilor şi a activităţilor centrului;  

-organizarea de manifestări de popularizare şi creşterea conştientizãrii asupra importanţei 

domeniului conservãrii-restaurãrii patrimoniului cultural prin prezentul Centru  

-acordarea de consultanţă şi expertizã în domeniile menţionate persoanelor fizice, 

colecţionarilor de artã şi instituţiilor publice şi private. 

-inventarierea, monitorizarea, digitizarea patrimoniului cultural mobil şi imobil 

-organizarea depozitelor şi colecţiilor de artã, publice şi private 

-elaborarea documentaţiilor preliminare şi premergãtoare proiectelor de conservare-

restaurare a patrimoniului cultural 

-propuneri metodologice privind tratamente de conservare-restaurare a patrimoniului 

cultural şi implementarea acestora 

-organizarea de tabere de conservare-restaurare, workshop’uri şi conferinţe cu implicare 

naţionalã şi internaţionalã. 

-susţinerea membrilor Centrului Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul 

Conservãrii-Restaurãrii Patrimoniului Cultural în raporturile cu instituţiile 

guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate 



 3 

-implicarea studenţilor din anii terminal, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor 

şi absolvenţilor în proiecte derulate prin Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în 

Domeniul Conservãrii-Restaurãrii Patrimoniului Cultural şi integrarea absolvenţilor în 

mediul socio-economic, precum şi încurajarea activitãţilor antreprenoriale în domeniu 

-dezvoltarea de programe proprii de cercetare, implementare şi educaţionale în regim de 

parteneriat cu entitati publice şi private din ţară şi străinătate;  

-sprinirea infrastructurii pentru Specializarea Conservare-Restaurare din cadrul 

Departamentului de Arte Vizuale al Facultãţii de Arte şi Design, a UVT 

-realizarea de alte activităţi similare ce nu intră în contradicţie cu prezentul regulament şi 

cu legislaţia în vigoare şi activităţi care contribuie la atingerea obiectivelor centrului.  

 

 

 

 

III.ORGANIZAREA  
 

Art. 3.1 Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii 

Patrimoniului Cultural Material reprezintă o unitate de cercetare la nivelul Facultății de 

Arte și Design, ce face parte din Universitatea de Vest din Timisoara. 

 

Art. 3.2. Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii 

Patrimoniului Cultural are un Consiliu de Conducere, un Consiliu Ştiinţific si o 

organigramã [ conform Anexei 1]. 

 

Art. 3.3. Pot deveni membri ai Consiliului Ştiinţific: cadre didactice, cercetători din ţară şi 

străinătate, doctoranzi şi studenţi - masteranzi în domeniul de studiu şi de cercetare al 

Centrului. Cererea de afiliere la Consiliul Ştiinţific al Centrul Regional de Cercetare şi 

Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii Patrimoniului Cultural va fi aprobată în 

măsura în care solicitanţii satisfac criteriile de competenţă şi de performanţă în domeniul 

de studiu şi de cercetare al centrului. Cererile de afiliere se analizează şi se supun 

aprobării Consiliului de Conducere. 

 

 

Art. 3.4.Membrii asociați care își finalizează raportul contractual cu UVT (contractul de 

muncă cu normă de bază în cazul asistenților de cercetare, a cercetătorilor postdoctorali 

și a cercetătorilor cu experiență; contractul de muncă în regim de plata cu ora; sau 

contractul de studii în cazul doctoranzilor) pot rămâne membrii asociați în cadrul CR-

C.E.R.C., la propunerea Directorului Științific, cu aprobarea Consiliului Științific al CR-

C.E.R.C., în baza unor criterii de performanță în cercetare ce sunt stabilite de către 

Consiliul Științific al CR-C.E.R.C. 

 

Art. 3.5 Membrii asociați care își încetează colaborarea cu CR-C.E.R.C. intră automat în 

categoria membrilor alumni, putând fi punctată activitatea lor profesională pe perioada 

contractuală cu UVT-ul, dacă publicațiile rezultate în urma acestor colaborări au fost 

realizate sub afilierea Universității de Vest /  susținute din venituri ale CR-C.E.R.C. sau 

ale Facultății de Arte si Design. 
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Art. 3.6. Colaboratorii Facultății de Arte si Design în activitatea de cercetare pot deveni 

membri CR-C.E.R.C., la cerere,  și în absența unor relații contractuale cu UVT, la 

propunerea Directorului Științific, cu aprobarea Consiliului Științific al CR-C.E.R.C., 

dacă îndeplinesc criteriile performantelor stiintifice stabilite de Consiliul Stiintific al CR-

C.E.R.C. . 

 

Art. 3.7. Pierderea calității de membru se poate realiza: 

-la cererea membrilor în cauză; 

-automat, prin încetarea raporturilor contractuale cu UVT și a colaborărilor în activități de 

cercetare; 

-din cauza încălcării codului deontologic în activitatea didactică sau de cercetare, prin 

decizia Directorului Științific, cu avizul Consiliului Științific al CR-C.E.R.C.  

 

Art. 3.8. Centrul Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii 

Patrimoniului Cultural este condus de un Consiliu de Conducere constituit din 3 membri 

ai Centrului , din care fac parte: Directorul CR-C.E.R.C., un reprezentant al Conducerii 

FAD (Decan, Prodecan sau Director de departament), un reprezentant al Consiliului 

științific 

 

Art. 3.9. Directorul  CR-C.E.R.C. și reprezentantul Consiliului științific sunt aleși prin 

vot secret, la care au dreptul să participe toți membrii activi (titulari și asociați) ai CR-

C.E.R.C.  Pentru validarea votului este necesară prezența a jumătate plus unu din 

membrii activi ai CR-C.E.R.C.  

 

Art. 3.10. Mandatul Directorului Științific este de patru ani, cu posibilitatea de realegere, 

dar fără a depăși două mandate succesive. 

Directorul Științific al CR-C.E.R.C. trebuie să aibă cel puțin titlul de conferențiar doctor 

la data alegerilor, să fi coordonat cel puțin 2 proiecte de cercetare în calitate de director 

de proiect în ultimii cinci ani și sa aibă experienta in activitati manageriale.  

 

Art. 3.11. Consiliul Ştiinţific, este compus din 5 membri CR-C.E.R.C.. Membri 

Consiliului de Conducere pot fi cercetători din ţară şi din străinătate care  dovedesc 

experienţă şi capacitate ştiinţifică în domeniul centrului . Acesta asigură planul anual de 

cercetare și întocmește întocmeşte un raport de activitate pe care îl prezintă conducerii 

FAD și Universităţii de Vest din Timişoara.  

 

3.12.Mandatul Consiliului Științific este egal cu cel al Directorului Științific, fiind de 

patru ani.  

 

3.13. Deciziile din cadrul Consiliului Științific al CR-C.E.R.C. se acordă pe baza votului 

deschis al majorității prezente, cu condiția ca cel puțin jumătate plus unu din membrii CS 

să fie prezenți. 

 

Directorul CR-C.E.R.C. are următoarele responsabilități și atributii: 

-monitorizare desfășurării activităților de cercetare conform strategiilor stabilite; 
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-gestionarea resurselor materiale și financiare ale CR-C.E.R.C.; 

-propunerea unei strategii de cercetare și direcții de dezvoltare a Centrului. 

- fundamentarea programelor de cercetare ale Centrului, supunându-le atenţiei Consiliului 

Ştiinţific;  

- identificarea oportunităţilor de finanţare ale cercetării oferite;  

-îmbogăţirea bazei  materiale a Centrului;  

- înaintarea  Consiliului de conducere cererile de afiliere a noilor membri;  

- reprezintă Centrului Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-

Restaurãrii Patrimoniului Cultural în relaţiile sale cu alte centre de studii şi cercetare din 

Cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, din alte universităţi și instituții din România 

şi din alte ţări.  

 

Art. 3.14.Consiliul Științific are următoarele responsabilități: 

-întocmirea unui raport anual de activitate a CR-C.E.R.C. ; 

-monitorizarea îndeplinirii condițiilor de către direcțiile majore de cercetare din 

cadrul centrului, prin analiza raportului anual de activitate, și luarea măsurilor 

necesare conform prezentului regulament, dacă este cazul; 

-luarea deciziilor cu privire la componența CR-C.E.R.C.; 

-luarea deciziilor cu privire la activitatea și gestionarea resurselor CR-C.E.R.C.; 

-organizarea alegerilor pentru poziția de Director Științific. 

Art. 3.15.  Consiliul Științific se întâlnește cel putin semestrial, sau mai frecvent dacă este 

cazul, la solicitarea Directorului centrului, sau a jumătate plus unu din membrii 

Consiliului Științific. 

 

Art. 3.16 Decanul FAD este director onorific al centrului si poate participa la sedintele 

Consiliului de conducere. 

 

 

Art. 3.17 Activitatea de cercetare a Centrului Regional de Cercetare şi Expertizã în 

Domeniul Conservãrii-Restaurãrii Patrimoniului Cultural se desfăşoară în condiţiile 

respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale privind dreptul de proprietate 

intelectuală, etica şi deontologia profesională în domeniul cercetării academice în studii 

europene şi alte domenii conexe.  

 

 

 

 

IV.RESURSELE FINANCIARE  
 

Art. 4.1.Resursele financiare care asigură autofinanţarea Centrului Regional de Cercetare 

şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-Restaurãrii Patrimoniului Cultural provin din:  

a)granturi de cercetare obţinute prin competiţii naţionale şi internaţionale;  

b)contracte de cercetare cu fundaţii, institute şi universităţi din România, Europa etc;  

c)abonamente la publicaţii editate de Centru;  

d)sponsorizări şi donaţii;  

e)taxe de participare la conferinţele şi workshopurile organizate de Centru.  
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Art. 4.2. Modul de utilizare al resurselor financiare se aprobă de către Consiliul de 

Conducere al Centrului Regional de Cercetare şi Expertizã în Domeniul Conservãrii-

Restaurãrii Patrimoniului Cultural 

  

Art. 4.3. Utilizarea resurselor financiare proprii se face în conformitate cu legislaţia în 

vigoare pentru:  

•sprijinirea mobilităţii membrilor Centrului în cadrul relaţiilor interinstituţionale care au 

drept obiect cercetarea şi promovarea propriilor rezultate ştiinţifice originale;  

•retribuirea salarială a activităţilor desfăşurate de către Centru;  

•dezvoltarea bazei materiale proprii şi organizarea evenimentelor Centrului;  

•transportul, cazarea şi masa pentru experţi, cercetători şi alte persoane invitate la 

activitaţile centrului;  

•editarea unor publicaţii ştiinţifice elaborate de membrii Centrului;  

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 5.1.Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către Senatul 

Universităţii de Vest din Timişoara în şedinţa de Senat din 04.06.2014.  

Art. 5.2 

Modificarea Regulamentului se face cu aprobarea Senatului Universităţii de Vest din 

Timişoara si CA UVT. 
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ANEXA 1 

 

Consiliul de Conducere:  
Prof. Univ. Dr. Doina V. Mihãilescu – restaurator expert, atestat MCPN/CPB, Director  

Lector univ. Dr. M- Kiss Hedy– restaurator expert atestat MCPN 

Asist. univ. Dr. Silvia Trion– restaurator expert atestat MCPN  

Asist. univ. Dr. Filip Petcu– restaurator expert atestat MCPN  

 

 

Director onorific 
Conf. univ. Dr. Vica Tila Adorian 

 

Consiliul Ştiinţific 
Prof. Univ. Dr. Adriana Lucaciu, Facultatea de Arte şi Design, UVT 

Restaurator expert,  Conf. Dr. Rudolf Kocsis, atestat MCPN 

Restaurator specialist, Dr. Irina Sava, atestat MCPN 

Cercetător ştiinţific, istoric de arta, profesor asociat Dorina Sabina Parvulescu, expert 

atestat MCPN 

Cercetător ştiinţific, Dr. M-Kiss Andrei, expert biolog atestat MCPN.  

 

Parteneri de cooperare:   

Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxã a Timişoarei 

Sapienza University of Rome 

Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara 

DigiLAB Sapienza 

Muzeul Memorial “Nicolae Bãlcescu” 

Muzeul Judeţean Arad, Asociaţia “Chimici per un ora” 

Muzeul de Artã Rîmnicu Vâlcea. 

 

 

Poziţii de cercetare vacante (se ocupa doar din fonduri obţinute prin 

autofinanţare): 

  

a) 10 asistenţi de cercetare 

b) 5 cercetători ştiinţifici 

c) 3 cercetători ştiinţifici gradul III  

d) 2 cercetători ştiinţifici gradul II  

e) 1 cercetător ştiinţific gradul I  

 

 

 


