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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Art. 1. Misiunea 

 

1.1. Misiunea Centrului de Sustenabilitate Green UVT (denumit în continuare Centru de 

Sustenabilitate) este de a iniţia şi dezvolta proiecte de cercetare academică în domeniul 

sustenabilității.  

1.2. Centrul de sustenabilitate este organizat în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (în 

continuare UVT), având sediul la adresa: Facultatea de Economie și de Administrare a 

Afacerilor, strada J. H. Pestalozzi nr.16, sala P06 B. 

  

Art. 2. Obiective generale și specifice: 
 

- susținerea educației pentru aplicarea cerințelor dezvoltării sustenabile și inovarea 

metodelor de predare în acest scop; 

- promovarea cercetării științifice în domeniul dezvoltării sustenabile;  

- promovarea educației și cercetării multi și transdisciplinare; 

- coagularea inițiativelor derulate în domeniul sustenabilității și aplicarea rezultatelor 

acestora;  

- transferul către societate a rezultatelor educației și cercetării privind dezvoltarea 

sustenabilă. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
 

Art. 3. Legislație primară  

3.1. Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, publicată în  Monitorul Oficial al Romîniei, 

Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

                               

Art. 4. Legislație secundară, reglementări interne și alte referințe 

4.1. Carta Universității de Vest din Timișoara, ediția 2019, aprobată prin Hotărârea de Senat 

nr. 86 din 30.05.2019  

(https://www.uvt.ro/files/65d47eec49ec0513a56e1c33533d30d2a80a1d6c/); 

4.2 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 387/07.05.2018; 

4.3. Regulamentul cercetării științifice și creației universitare, aprobat prin Hotărârea de Senat 

nr.  82 din 17.04.2019  

https://www.uvt.ro/files/65d47eec49ec0513a56e1c33533d30d2a80a1d6c/


 

 
 

Regulament de Organizare și 

Funcționare  

 Centrul de Sustenabilitate  

GREEN UVT 

Ediţia I 

Pagina 3 din 5 

 

(https://cercetare.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulamentactivitate-de-cercetare-si-

creatie-universitara-versiunea_17-aprilie-2019.pdf ); 

4.4. Statutul Centrului de Sustenabilitate Green UVT, aprobat prin Hotărârea de Senat nr. ........; 
4.5. Programul Managerial al Rectorului UVT, pentru mandatul 2020-2024. 

 

 

CAPITOLUL III 

Structură și organizare 
 

Art. 5.  În cadrul Centrului de Sustenabilitate își desfășoară avtivitatea cadre didactice, 

cercetători, studenţi, masteranzi  din cadrul Universității de Vest din Timișoara, doctoranzi din 

şcoala doctorală a acesteia, reprezentanți ai ONG-urilor, societății civile precum şi orice 

persoană care lucrează în domeniul Centrului de Sustenabilitate sau satisface cerințele 

specifice oricărei categorii de membru, cu condiţia de a fi implicată în cel puţin una din 

activităţile derulate în cadrul Centrului. 

Art. 6. Structura de conducere a centrului este Consiliul Director al Centrului de 

Sustenabilitate.  

Art. 6.1. Consiliul Director al Centrului de Sustenabilitate este format dintr-un număr 7 

membri și include directorul, un secretar ştiinţific, respectiv cinci membri ai Centrului de 

Sustenabilitate.  

Art. 6.2. Consiliul Director se alege în Adunare Generală.  

Art. 6.3. Atribuţiile Consiliului Director al Centrului de Sustenabilitate:  

- Consiliul Director al Centrului de Sustenabilitate este învestit cu toate drepturile 

necesare pentru a putea lua decizii respectând legislaţia şi prevederile regulamentelor 

universitare; 

- identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea 

funcţionării Centrului de Sustenabilitate; 

- reprezintă Centrul de Sustenabilitate în relaţia cu Universitatea de Vest din Timişoara; 

- reprezintă Centrul de Sustenabilitate în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii externi; 

- adoptă planul anual de activitate al Centrului de Sustenabilitate;  

- se preocupă de dezvoltarea bazei materiale; 

- administrează fondurile şi mijloacele fixe ale Centrului de Sustenabilitate;  

- elaborează regulamente de funcţionare internă; 

- stabileşte structura compartimentelor Centrului Sustenabilitate, componenţa acestora 

precum şi atribuţiile interne. 

Art. 7. Centrul de Sustenabilitate este condus de un Director. 

https://cercetare.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulamentactivitate-de-cercetare-si-creatie-universitara-versiunea_17-aprilie-2019.pdf
https://cercetare.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulamentactivitate-de-cercetare-si-creatie-universitara-versiunea_17-aprilie-2019.pdf
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Art. 7.1. Atribuțiile directorului sunt: 

- răspunde de conducerea operativă a Centrul de Sustenabilitate; 

- reprezintă Centrul de Sustenabilitate în relaţiile interne și externe; 

- organizează logistic activitățile Centrului de Sustenabilitate; 

- stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare/proiectare, stabileşte planul de 

activități al Centrului de Sustenabilitate; 

- se preocupă de dezvoltarea bazei materiale;  

- administrează fondurile şi mijloacele fixe ale Centrului de Sustenabilitate; 

- coordonează şi corelează activitatea colectivului Centrului de Sustenabilitate în 

vederea atingerii obiectivelor fixate în prezentul statut şi în programul de activitate. 

Art. 8. Secretarul științific este ales din rândurile membrilor Centrului de Sustenabilitate. 

Art. 8.1. Atribuțiile secretarului științific sunt: 

- răspunde de strategia activităţii de cercetare; 

- răspunde de publicaţiile ştiinţifice ale Centrului de Sustenabilitate;  

- realizează raportul anual de evaluare a activităţii Centrului de Sustenabilitate. 

 

Art. 9. Finanțare 

 

9.1. Resursele financiare ale Centrului de Sustenabilitate se pot constitui din:  

a. fondurile alocate de Universitatea de Vest din Timișoara;  

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;  

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;  

e. taxe pentru activitățile desfășurate;   

f. donații și sponsorizări;  

  g. alte surse.  

9.2. Resursele financiare proprii se vor utiliza pentru:   

a. dezvoltarea infrastructurii proprii;   

b. sprijinirea mobilității membrilor în vederea participării la conferințe, workshop-uri, 

școli de vară, training-uri, seminarii și alte manifestări cu caracter științific, în 

concordanță cu misiunea și obiectivele Centrului de Sustenabilitate;  

c. dezvoltarea platformei proprii de e-learning; 

d. organizarea de manifestări științifice, sub forma unor conferințe, workshop-uri, 

seminarii naționale și internaționale, școli de vară etc.;  

e. redactarea și publicarea de articole, volume de specialitate etc.;  
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f. cheltuieli legate de participarea unor specialiști români și străini la manifestările 

organizate de Centrul de Sustenabilitate;  

g. remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul/plata cu ora) pentru 

realizarea contractelor pentru implementarea proiectelor de cercetare potrivit cererilor 

de finanțare; 

h. alte activități conexe.  

 

Art. 10. Prezentul Regulament a fost aprobat  în şedinţa Senatului universitar din data de …….. 

. 

 


