
 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.1 Centrul de Studii Europene Alcide De Gasperi este o unitate de studii si de cercetare 

ştiinţifică de performanţă în domeniul studiilor europene.  

Art. 1.2 Centrul de Studii Europene Alcide De Gasperi este organizat ca o unitate de studii şi 

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

şi având sediul pe B-dul Vasile Pârvan 4, et. III, Sala 307. 

Art. 1.3 Centrul de Studii Europene Alcide De Gasperi are în componenţă cadre didactice, 

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

studiilor europene. 

Art. 1.4 Centrul de Studii Europene Alcide De Gasperi are un Consiliu de Conducere, un Consiliu 

Ştiinţific si o organigrama conform Anexei 1. 

Art. 1.5 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 Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi 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. 

 

II. MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

Art. 2.1 Misiunea Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi este aceea de a iniţia, dezvolta 

şi promova cercetarea şi proiectele academice în domeniul studiilor europene. Principalele 

obiective sunt următoarele: dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul studiilor europene; 

promovarea rezultatelor ştiinţifice merituoase la standarde europene; 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; activităţi de consulting; iniţierea, dezvoltarea şi promovarea proiectelor în domeniul 

studiilor europene; organizarea de conferinţe, seminarii, expoziţii, simpozioane de nivel naţional 

şi internaţional; organizarea de cursuri universitare şi postuniversitare şi sprijinirea programelor 

de masterat şi doctorat din cadrul UVT în domeniul studiilor europene; asistenţă de specialitate în 

pregătirea elaborării lucrărilor de licenţă, de disertaţie şi a tezelor de doctorat; organizarea de 

expoziţii cu teme europene; promovarea cunoaşterii organizaţiilor şi instituţiilor Uniunii 

Europene în rândul jurnaliştilor şi a marelui public. 

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

Studii Europene Alcide De Gasperi sunt următoarele: 

- implicarea activă în diverse proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale; 

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

- prezentarea pe Internet a activităţii de studii ştiinţifice în domeniul studiilor europene; 

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

afecerilor  europene; 

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

organizaţii similare din ţară şi din străinătate; 

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 a domeniului de cercetare studii europene; 

- acordarea  de consultanţă persoanelor interesate în domeniul studiilor europene şi al ştiintelor 

conexe; dezvoltarea conştiinţei civice; 

- susţinerea membrilor Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi în raporturile cu 

instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate, în special cu Consiliul 

Europei şi instituţiile Uniunii Europene; 

- dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice şi private din 

ţară şi străinătate; 

- 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 Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi 

Art. 3.1 Centrul de Studii Europene Alcide De Gasperi reprezintă o structură organizatorică a 

Universităţii de Vest din Timişoara, a cărei constituire a fost aprobată de către membrii fondatori 

ai Centrului, Senatul şi rectorul Universităţii. 

Art. 3.2 Organul de conducere al Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi este Consiliul 

de Conducere constituit din 3 membri ai Centrului. Consiliul de Conducere alege un Director al 

Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi. 

Art. 3.3 Consiliul Ştiinţific este ales de către Consiliul de Conducere din cercetători din ţară şi din 

străinătate care dovedesc experienţă şi capacitate ştiinţifică în domeniul centrului. Acesta asigură 

planul anual de cercetare. Anual, consiliul întocmeşte un raport de activitate pe care-l prezintă 

conducerii Universităţii de Vest Timişoara. 



Art. 3.4 Directorul Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi asigură conducerea operativă 

şi monitorizarea realizării programului de activitate elaborat de Consiliul Ştiinţific şi aprobat de 

membri Centrului. Principalele activităţi ale directorului sunt următoarele: a) fundamentează 

programele de cercetare ale Centrului, supunându-le atenţiei Consiliului Ştiinţific; b) identifică 

oportunităţile de finanţare ale cercetării oferite; c) îmbogăţeste baza materială a Centrului; d) 

propune Consiliului de conducere cererile de afiliere a noilor membri; e) reprezintă Centrul de 

Studii Europene Alcide De Gasperi în relaţiile sale cu alte centre de studii şi cercetare din Cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, din alte universităţi ale României şi ale altor ţări.  

Art. 3.5 Centrul de Studii Europene Alcide De Gasperi are un Director Onorific în persoana 

domnului Paolo Maganotti, membru fondator şi primul preşedinte al Centrului. Directorul 

Onorific al Centrului este membru de drept al Consiliului de Conducere. 

Art. 3.6 Activitatea de cercetare a Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi se desfăşoară 

prin programe de cercetare aprobate de Consiliul Ştiinţific al Centrului. 

Art. 3.7 Activitatea de cercetare a Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi 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 de Studi Europene Alcide De 

Gasperi provin din: 

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

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

c) abonamente la revista editată de Centru; 

d) sponsorizări şi donaţii; 

e) taxe de participare la conferinţele şi workshop-urile organizate de Centru. 

 

Art. 4.2 Modul de utilizare al resurselor financiare se aprobă de către Consiliul de Conducere al 

Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi. 

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

pentru: 

• sprijinirea mobilităţii membrilor Centrului în cadrul relaţiilor interuniversitare care au 

drept obiect cercetarea şi promovarea propriilor rezultate ştiintifice originale; 

• retribuirea salarială a activităţilor desfăşurate de către Centru; 

• dezvoltarea bazei materiale proprii şi organizarea evenimentelor Centrului; 

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

centrului; 

• editarea unei reviste şi a cărţilor 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 18.07.2013. 

Art. 5.2 Modificarea Regulamentului se face cu aprobarea Senatului Universităţii de Vest din 

Timişoara. 

 

Anexa 1 

 

Consiliul de Conducere: 

Dr.  Dan Lazea, Director  

Dr.  Paolo Magagnotti, Direcror onorific, membru  

Dr.  Ciprian Nitu, membru 

 

Consiliul Ştiinţific: 

Dr. Dan Lazea, Universitatea de Vest din Timişoara 

Dr. Alexandru Jădăneanţ, secretar ştiinţific, Universitatea de Vest din Timişoara 

Dr. Aida A. Hozic, University of Florida 

Dr. Camil Parvu, Universitatea din Bucuresti 

Dr. Irina Tanasescu, Vrije Universiteit Brussel 

Dr. Camil Ungureanu, Universitat Pompeu Fabra Barcelona 

 

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   

 

 

 


