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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Misiune 

1.1 Misiunea Centrului International de cercetări interdisciplinare în domeniul 

drepturilor omului/ International Center for interdisciplinary research on human 

rights - ICIRHR , denumit în continuare Centrul, o constituie cercetarea fundamentală 

și aplicativă avansată în domeniul drepturilor fundamentale și libertăților omului, cu 

accent pe demnitatea umana si cercetările criminologice în sfera încălcării drepturilor 

omului, în calitate de centru de referinţă pentru cunoaştere şi dialog în domeniul social. 

Centrul îşi propune să acţioneze ca o interfaţă a Universităţii de Vest între comunitatea 

academică şi mediul profesional, la nivel national si international. 

Art. 2. Obiective generale şi specifice 

Obiective generale și specifice: 

2.1 În vederea promovării misiunii sale, Centrul își asumă prin membrii săi atingerea 

următoarelor obiective și desfășurarea următoarelor activități: 

a) Crearea unui cadru organizatoric pentru desfășurarea unei activități de cercetare

științifică performantă și eficientă în domeniul drepturilor omului;

b) Promovarea schimbului de bune practici în domeniul drepturilor omului prin

schimburile de specialiști din cadrul centrului cu specialiști de prestigiu din alte

centre de cercetare din țară și din străinătate, precum și oferirea posibilității de

practică sau specializare în domeniul drepturilor omului doctoranzilor și tinerilor

cercetători;

c) Promovarea cercetărilor criminologice la nivel național și susținerea recunoașterii

criminologiei la nivel național, ca o știință independentă.

d) Organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, seminarii naționale și

internaționale, scoli de vara sau alte manifestări științifice în domeniul de activitate;

e) Promovarea participării membrilor Centrului la programe și proiecte de cercetare

naționale și internaționale, la conferințe, congrese, simpozioane, seminarii

naționale și internaționale sau alte manifestări științifice în domeniul drepturilor

omului;

f) Derularea de programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale;

g) Derularea unor proiecte de consultanță în domeniul drepturilor omului în beneficiul

mediului socio-economic și al instituțiilor publice;
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h) Inițierea unor relații de colaborare cu mediul socio-economic și instituțiile publice,

în vederea promovării și susținerii activității Centrului;

i) Coordonarea relațiilor inter-universitare și inter-instituționale cu instituții și

organizații naționale și internaționale relevante din domeniul protejării drepturilor

omului;

j) Realizarea de materiale de analiză şi sinteză în scop didactic în domeniul

drepturilor omului;

k) Publicarea rezultatelor cercetărilor criminologice naționale și internaționale în

Jurnale Științifice de prestigiu, vizând, în special, jurnalele cu factor de impact și

edituri de prestigiu;

l) Publicarea unui ”news letter” cuprinzând evenimentele desfășurate și cercetările

implementate, precum și diseminarea acestuia la nivel instituțional, național și

internațional prin valorificarea parteneriatelor deja existente și prin crearea unor

noi parteneriate strategice.

m) Aderarea la rețele de cercetări științifice naționale și internaționale în vederea

creșterii calității cercetărilor desfășurate, precum și în vederea obținerii de finanțări

nerambursabile, asigurându-se astfel sustenabilitatea demersurilor științifice;

n) Obtinerea unor rezultate deosebite in cercetare, pe domeniul de activitate;

o) Orice alte activități de natură a contribui la îmbunătățirea și extinderea cercetării

fundamentale și aplicative avansate.

Art.3. Finanțare 

3.1 Centrul funcționează în regim de autonomie financiară, având un buget propriu 

obținut prin autofinanțare, în cadrul Universității de Vest din Timișoara. 

3.2 Resursele financiare ale Centrului se constituie din: 

a) fondurile alocate de Universitatea de Vest din Timișoara pentru activitatea de

cercetare; 

b) fondurile alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale, pentru

finanțarea proiectelor de cercetare din cadrul programului național de cercetare 

științifică, prin atribuire ca fonduri nucleu sau în sistem competitiv, precum și a unor 

teme de cercetare de interes național, sub formă de granturi; 
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c) contracte de cercetare și granturi în cadrul programelor finanțate de Uniunea

Europeană și/sau de alte entități interne și internaționale; 

d) contracte de cercetare și consultanță, încheiate cu persoane juridice române și/sau

străine, de drept public și/sau privat; 

e) taxe pentru activitățile desfășurate;

f) donații și sponsorizări;

g) alte surse.

3.3.Resursele financiare proprii se vor utiliza pentru: 

a) dezvoltarea infrastructurii proprii;

b) sprijinirea mobilității membrilor în vederea participării la conferințe, congrese,

simpozioane, școli de vară, seminarii și alte manifestări cu caracter științific, în 

concordanță cu misiunea și obiectivele Centrului; 

c) atribuirea unor burse de cercetare;

d) organizarea de manifestări științifice, sub forma unor conferințe, congrese,

simpozioane, seminarii naționale și internaționale, școli de vară etc.; 

e) redactarea și publicarea de reviste, volume de specialitate etc.;

f) cheltuieli legate de participarea unor specialiști români și străini la manifestările

organizate de Centru; 

g) angajarea de personal cu contracte de munca pe perioada determinata, in limita

resurselor financiare existente la momentul angajarii cu aprobarea Consiliului de 

Administratie UVT; 

h) retribuirea personalului propriu, a cercetătorilor asociați sau invitați, după caz;

i) alte activități conexe.

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1 

Art. 4. Legislație primară: 

1 Se referă la baza legală de funcționare. 
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4.1. Legea Educației Naționale, nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 

Art. 5. Reglementări interne: 

5.1. Carta Universității de Vest din Timișoara; 

5.2. Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Universității de Vest din 

Timișoara; 

5.3. Prezentul Regulament 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 

Art. 6.  Structura centrului poate avea în componență departamente de cercetare. 

6.1. Centrul este o entitate de cercetare științifică în domeniul drepturilor omului, 

organizat în cadrul Universității de Vest din Timișoara.   

6.2. Centrul are în componența sa cadre didactice, cercetători și doctoranzi cu activitate 

științifică în domeniul protejării drepturilor omului și al prevenirii criminalității din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și alți specialiști cu experiență în 

domeniu, din România și din străinătate, care activează în cadrul Centrului și 

îndeplinesc criteriile de competență solicitate.  

6.3. Centrul reprezintă o structură organizatorică fără personalitate juridică, cu 

organigramă proprie și buget propriu, funcționând ca un centru de cercetare în domeniul 

drepturilor omului.  

6.4. În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, activitatea Centrului se desfășoară pe baza 

unui program structurat anual, pentru un an calendaristic, și aprobat de membrii 

Centrului.  

6.5. Organul de conducere al Centrului este Consiliul Director/ Consiliul Științific, 

constituit din membrii Centrului și condus de un Director. 

6.6. Directorul Centrului este numit prin decizie de către Rectorul universităţii. Funcţia 

de Director al Centrului este o funcţie onorifică, nefiind remunerată; 

6.7. Remunerarea membrilor Centrului, inclusiv a celor care fac parte din conducerea 

sa, se face numai în baza unui Contract Individual de Muncă, şi în limita bugetului 

existent aprobat. 



Regulament de Organizare și 

Funcționare  

ICIRHR 

Ediţia I 

Pagina 6 din 7 

Art. 7. Atribuții specifice/Activități specifice 

7.1. Atribuții specifice ale Consiliului Director/ Consiliul Științific.  

7.1.1. Consiliul Director/ Consiliul Științific se întrunește periodic, trimestrial, și ori de 

câte ori este nevoie, la convocarea directorului, pentru a analiza activitatea curentă și a lua 

deciziile necesare funcționării Centrului.  

7.1.2. Consiliul Director/ Consiliul Științific aprobă activităţile ce urmează a fii 

desfăşurate. 

7.1.3. Activitatea științifică a Centrului este supervizată de un Consiliu Științific/ 

Consiliu Director, format din specialiști de prestigiu în domeniul drepturilor omului şi a 

domeniilor conexe. 

7.1.4. La începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 31 martie, Consiliul Director/ 

Consiliul Științific întocmește un raport de activitate cu privire la anul precedent, pe care îl 

prezintă plenului Centrului şi conducerii UVT. 

7.2. Atribuții specifice ale Directorului Centrului 

7.2.1. Directorului Centrului îi revine ca sarcină principală conducerea operativă și 

urmărirea realizării activităţilor Centrului 

7.3. Atribuții specifice ale membrilor Centrului  

7.3.1. Membrii Centrului au obligația să respecte prevederile prezentului Regulament 

și deciziile luate de Consiliul Director/ Consiliul Științific, să pună în aplicare deciziile 

necesare funcționării Centrului, să acționeze pentru creșterea prestigiului Centrului și al 

Universității de Vest din Timișoara, să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza, 

direct sau indirect, scopurile, interesele, prestigiul Centrului. 

CAPITOLUL IV - COOPERARE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

8.1. Ținând cont de tematica cercetării, unul dintre principalele obiective ale centrului, este 

reprezentat de colaborarea științifică națională și internațională în vederea identificării 

tendințelor comune în sfera încălcării drepturilor omului, în așa fel încât rezultatele cercetărilor 
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să fie de natură a aduce un impact semnificativ și măsurabil atât la nivel regional, național cât 

și internațional. 

8.2. Centrul va promova, prin activitățile întreprinse, valorile europene și democratice precum 

și inovațiile în domeniul cercetării internaționale al drepturilor omului și al prevenirii 

criminalității. 

CAPITOLUL V – DISPOZIȚII FINALE 

  9.1. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în Ședința Senatului UVT din 

22.03.2018.

 9.2. Regulamentul va putea fi modificat şi completat prin Hotărărea Senatului Universităţii. 
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