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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Misiune 
Centrul de cercetări în curatoriat, istoria și critica de artă, studii patrimoniale, cu acronimul 

CICASP, este o unitate de cercetare științifică de performanță, a cărei misiune este de a 

contribui la dezvoltarea la nivel regional și național a cercetării științifice în domeniul istoriei 

și teoriei artei, curatoriatului și studiilor privind patrimoniul cultural. 

  

Art. 2. Obiective generale şi specifice 
(1) Obiectivul general al CICASP este de a organiza și dezvolta activitatea de 

cercetare și diseminare a rezultatelor acesteia în domeniul istoriei și criticii de 

artă, curatoriatului și patrimoniului cultural desfășurată de cadrele didactice și 

cercetătorii afiliați Facultății de Arte și Design, Universitatea de Vest din 

Timișoara, și de a facilita elaborarea și desfășurarea de proiecte de cercetare și 

didactice, în parteneriat cu alți cercetători, instituții și organizații relevante din țară 

și din străinătate. 

(2) Pentru îndeplinirea misiunii și obiectivului general al CICASP, centrul își propune 

următoarele obiective specifice: 

a) Dezvoltarea unei rețele de cercetători, implicând cadre didactice, cercetători, 

doctoranzi și masteranzi din cadrul Facultății de Arte și Design, precum și cercetători 

independenți, afiliați la CICASP pe perioada desfășurării de proiecte de cercetare; 

b) Elaborarea de proiecte de cercetare în domeniile de activitate a centrului; 

c) Prezentarea și promovarea rezultatelor cercetărilor membrilor în cadrul unor 

evenimente științifice relevante, la nivel național și internațional; 

d) Organizarea de evenimente științifice – seminarii, simpozioane, conferințe, școli de 

vară și alte evenimente cu caracter științific sau de promovare a domeniilor de 

activitate ale centrului; 

e) Oferirea posibilității de realizare a practicii sau de specializare tinerilor interesați de 

domeniile de activitate a centrului; 

f) Sprijinirea programelor de studii din cadrul Facultății de Arte și Design; 

g) Accesarea de finanțări în vederea realizării proiectelor de cercetare ale centrului; 

h) Publicarea rezultatelor cercetării dezvoltate în cadrul centrului în publicații academice 

recunoscute, în limba română și în limbi de circulație internațională. 

i) Înființarea unei publicații proprii, cuprinzând rezultatele cercetărilor întreprinse în 

cadrul CICASP. 

j) Sporirea resurselor electronice și materiale necesare dezvoltării cercetării și predării în 

cadrul Facultății de Arte și Design; 

k) Dezvoltarea unor proiecte de cercetare și creație în parteneriat cu celelalte centre de 

cercetare și creație universitară din cadrul FAD; 

l) Susținerea cercetării artistice și activității de creație a centrelor din cadrul FAD; 

m) Dezvoltarea relațiilor interinstituționale în sensul dezvoltării și promovării cercetării 

în domeniul de activitate a centrului. 

 

 



 

Regulament de Organizare și 

Funcționare  

CICASP 

Ediţia I 

 

Pagina 3 din 5 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1 
 

Art. 3. Legislație primară 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu completările și modificările 

ulterioare. 

 
Art. 4. Reglementări interne 

(1) Carta Universității de Vest din Timișoara aprobată prin Hotărârea de Senat UVT 

nr. 86 din 30.05.2019. 

(2)  Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Universității de Vest din 

Timișoara. 

(3)  Regulamentul Cercetării Științifice și Creației Universitare, aprobat prin 

Hotărârea de Senat UVT nr. 52 din 20.02.2018. 

 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 
 

Art. 5. Structura 

(1) CICASP reprezintă o unitate de cercetare științifică la nivelul Facultății de Arte și 

Design, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, a cărei constituire a fost 

aprobată de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității de Vest din 

Timișoara. 

(2)  Centrul este o structură organizatorică fără personalitate juridică, cu organigramă 

proprie și buget propriu. 

(3)  CICASP ia fiinţă la cererea membrilor fondatori, are un Director și un Consiliu 

Ştiinţific. 

(4)  În cadrul CICASP activează ca membri cadre didactice și doctoranzi ai Facultății 

de Arte și Design, alte cadre didactice, doctoranzi și cercetători ai Universității de 

Vest din Timișoara ale căror competențe și tematici de cercetare se înscriu 

domeniile de interes ale CICASP. 

(5)  Pot fi afiliați centrului și alți specialiști decât membrii Universității de Vest din 

Timișoara, care au competențe certificate în domeniile menționate. În acest sens, 

persoanele interesate pot solicita dobândirea calității de membru printr-o scrisoare 

de motivație adresată Directorului centrului și un Curriculum Vitae. Cererile sunt 

analizate și aprobate de către Consiliul Științific, în baza unor criterii de evaluare 

stabilite anterior prin decizie a Consiliului Științific. 

(6)  Pierderea calității de membru al CICASP poate avea loc în următoarele condiții: 

a. la cererea persoanei care dorește să renunțe la calitatea de membru; 

b. automat, prin încetarea raporturilor contractuale cu Universitatea de Vest 

din Timișoara și a colaborărilor în proiectele de cercetare pentru care o 

persoană a devenit membru al CICASP;  

c. ca urmare a încălcării codului deontologic, prin decizia Directorului 

centrului și cu avizul Consiliului Științific. 

(7)  Toți membrii centrului constituie Adunarea Generală a Membrilor. Adunarea 

Generală a Membrilor se întrunește de cel puțin două ori pe an, pentru avizarea 

Raportului de activitate anual, analizarea activității centrului și propunerea 

direcțiilor viitoare de dezvoltare. 

                                                           
1 Se referă la baza legală de funcționare. 
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(8)  Structurile și pozițiile cu rol de administrare și conducere a CICASP sunt: 

a. Directorul centrului 

b. Consiliul Științific 

c. Secretarul Științific – poate fi membru al Consiliului Științific 

(9) Directorul centrului este ales din rândul membrilor CICASP, prin vot deschis al 

tuturor membrilor centrului, cu majoritate simplă, pentru un mandat de 4 ani. 

Directorul nu poate avea mai mult de două mandate succesive.    

(10) În cazul indisponibilității sau incapacității Directorului de a-și exercita 

atribuțiile funcției, Directorul poate fi schimbat înainte de terminarea mandatului, 

printr-o hotărâre a Adunării Generale a Membrilor, cu un minimum de 75% din 

voturi. 

(11) Consiliul Științific este compus din Directorul centrului și alți trei membri ai 

CICASP aleși de Adunarea Generală prin vot, pe baza depunerii de candidaturi.  

(12) Mandatul Consiliului Științific durează 4 ani.  

(13) Consiliul Științific se întrunește de minimum două ori pe an și ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea Directorului, pentru analizarea activității centrului și 

luarea deciziilor necesare bunei funcționări a acestuia. 

(14) În sprijinul activității centrului funcționează Consiliul consultativ, format din 

cadre didactice și/sau cercetători din țară și din străinătate, la invitația Consiliului 

Științific.  

(15) Consiliul consultativ este compus din maximum 10 persoane, pe perioadă 

nedeterminată. 

 

Art. 6. Atribuții 

(1) Atribuțiile principale ale Directorului sunt următoarele: 

a. Coordonarea și monitorizarea realizării activității CICASP; 

b. Conducerea ședințelor Consiliului Științific și a întâlnirilor Adunării 

Generale a Membrilor; 

c. Reprezentarea Centrului în relațiile cu conducerea Universității de Vest și 

cu instituții terțe; 

d. Aprobarea acordurilor de parteneriat cu instituții publice și private și 

organizații ale societății civile; 

e. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții terțe în vederea dezvoltării 

activității de cercetare și promovare a Centrului; 

f. Verificarea și aprobarea veniturilor și cheltuielilor realizate de Centru. 

(2)  Directorul poate delega din atribuțiile sale membrilor Consiliului Științific, prin 

decizie scrisă. 

(3)  Atribuțiile Consiliului Științific sunt următoarele: 

a. Întocmirea unui raport de activitate anual, până la data de 1 decembrie, 

care cuprinde activitatea relevantă pentru anul academic anterior – 

cercetare, diseminarea rezultatelor de cercetare, promovarea acestora, 

realizarea de parteneriate, cooperarea cu instituții terțe și altele. 

b. Elaborarea unui Program anual de activități de cercetare, de diseminare a 

rezultatelor cercetării și de consolidarea a rețelelor științifice și 

parteneriatelor cu actori sociali și instituționali relevanți. Programul se 

elaborează până în luna iunie a fiecărui an și se aplică în anul universitar 

următor. 

c. Aprobarea, cu majoritate simplă, a: 
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i. Programului de cercetare al CICASP; 

ii. Participării CICASP la proiecte de cercetare; 

iii. Aplicării pentru obținerea de finanțări pentru activitățile științifice 

ale centrului; 

iv. Protocoalelor și parteneriatelor încheiate între CICASP și instituții 

terțe; 

v. Rapoartelor întocmite la finalizarea proiectelor de cercetare. 

(4)  Consiliul consultativ are următoarele atribuții: 

a. Acordă sprijin Directorului și Consiliului Științific în elaborarea și 

implementarea programului de cercetare al CICASP, inclusiv prin 

dezvoltarea de parteneriate interinstituționale la nivel național și 

internațional; 

b. Elaborează propuneri de îmbunătățire a activității CICASP. 

(5) Secretarul științific are următoarele atribuții: 

a. Colaborează cu Directorul centrului, Consiliul Științific și Consiliul 

consultativ în vederea creșterii impactului activității centrului și 

diseminării rezultatelor cercetării; 

b. Monitorizează proiectele de cercetare în care este implicat CICASP. 

 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 7. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către Senatul 

Universităţii de Vest din Timişoara în şedinţa de Senat din …… 

 
Art. 8. Prezentul Regulament a fost aprobat/modificat în şedinţa Senatului universitar din 

data de …….. . 

 

 

 

 


