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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Misiune 

 

Misiunea Centrului de Studii Evreieşti şi Israeliene este aceea de a iniţia, dezvolta şi 

promova cercetarea şi proiectele academice și culturale în domeniul studiilor referitoare la 

comunitatea evreiască. Se va urmări cu prioritate studiul interferenţei acesteia cu cultura 

română, legăturile create de-a lungul timpului în Banat, respectiv Timişoara și Israel, ca leagăn 

al religiilor monoteiste. Principalele obiective sunt următoarele: dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice și culturale în domeniul studiilor evreieşti; promovarea rezultatelor ştiinţifice; 

publicarea (online si in print) 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 cu entitati academice si de cercetare din ţară, din Europa şi din Israel, cu alte centre 

similare existente la nivel national si intermational; organizarea de conferinţe, seminarii, 

expoziţii, simpozioane la nivel naţional şi internaţional; organizarea de cursuri universitare şi 

postuniversitare şi sprijinirea programelor de masterat şi doctorat din cadrul UVT în domeniul 

iudaisticii; asistenţă de specialitate în pregătirea elaborării lucrărilor de licenţă, de disertaţie şi 

a tezelor de doctorat; organizarea de expoziţii si evenimente culturale cu teme evreieşti; 

recuperarea memoriei ce aparține ariei de studii iudaice.  

  

Art. 2. Obiective generale şi specifice 

 

(1) inițierea și implicarea activă în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale pe teme 

conectate misiunii Centrului;  

(2) editarea de cărţi, publicaţii ştiinţifice periodice, pliante, afişe şi alte materiale informative;   

(3) constructia unei biblioteci de specialitate, colaborarea cu Comunitatea Evreilor din 

Timişoara și de pretutindeni; 

(4) realizarea de evenimente pentru cunoaşterea limbilor evreieşti - ebraică, ladino, idiş, iudeo-

arabă 

(5) organizarea de conferinţe şi dezbateri referitoare la evreime şi avangarda, 

contributii evreieşti la cultura română și internațională în diferite domenii, personalităţi 

evreieşti din România, etc. 

(6) asigurarea prezenței online a centrului;  

(7) încurajarea şi promovarea prin sponsorizări a dezvoltării cercetării ştiinţifice în domeniul 

aferent centrului;  

(8) colaborarea cu organismele internaţionale ce ţin de activitatea Centrului şi afilierea la 

organizaţii si centre similare din ţară şi din străinătate;  

(9) crearea unui site şi al unui buletin informativ care să reprezinte principalul mijloc de 

informare şi promovare a membrilor şi a activităţilor Centrului; 
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(10) susţinerea membrilor Centrului de Studii Evreieşti şi Israeliene în raporturile cu 

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

din Israel, Uniunea Europeană și SUA;  

(11) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu entitati publice şi private 

din ţară şi străinătate;  

(12) 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.   

 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

Art. 3. Legislație primară 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Art. 4. Reglementări interne 

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

nr. 86 din 30.05.2019  

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Științific al Cercetării și 

Creației Universitare (CSCCU) din UVT, aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 9 din 27.04.2020 

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

controlului intern managerial al entităților publice.  

 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 

 

Art. 5. Structura 

(1) Centrul de Studii Evreieşti şi Israeliene reprezintă o componentă organizatorică 

care își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie si 

Științe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara  

(2) Structura de conducere al Centrului de Studii Evreieşti şi Israeliene este Consiliul 

Director, constituit din 5 membri ai Centrului. Aceștia sunt numiți de membrii 

fondatori ai Centrului. Consiliul Director alege un Director al Centrului. 

(3) Consiliul Director alege și numește un Consiliu Ştiinţific alcătuit din cercetători din 

ţară şi din străinătate, care dovedesc experienţă şi capacitate ştiinţifică și culturală 

aferente domeniului de activitate al centrului.  

(4) Centrul de Studii Evreieşti şi Israeliene are un Director Onorific, în prezent în 

persoana doamnei Maia Morgenstern, Doctor Honoris Causa al Universitatii de 

Vest din Timișoara, personalitate marcantă a vieţii culturale din România. 

Desemnarea Directorului Onorific se face de către Consiliul Director al centrului. 

 

Art. 6. Atribuții 

(1) Directorul Centrului împreună cu Consiliul Director asigură planul anual de 

cercetare. Periodic, Directorul întocmeşte un raport de activitate pe care-l prezintă 

Consilului Director al Centrului de Studii Evreieşti şi Israeliene.  

(2) Principalele atribuții ale Directorului sunt următoarele:  

a. fundamentează programele de cercetare ale Centrului, supunându-le atenţiei 

Consiliului Director;  
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b. identifică oportunităţile de finanţare ale funcționării Centrului;  

c. îmbogăţeste baza materială a Centrului;  

d. propune Consiliului Director cererile de afiliere a noilor membri;  

e. reprezintă Centrul de Studii Evreieşti şi Israeliene 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.  

(3) Activitatea de cercetare a Centrului de Studii Evreieşti şi Israeliene se desfăşoară 

prin programe de cercetare aprobate de Consiliul Director.  

(4) Activitatea de cercetare a Centrului de Studii Evreieşti şi Israeliene 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. 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 7. Modificarea Regulamentului se face la propunerea Consiliului Director al Centrului 

de Studii Evreieşti şi Israeliene, conform procedurilor legale si al regulamentelor interne ale 

Universităţii de Vest din Timişoara.  

Art. 8 . Prezentul Regulament a fost aprobat prin HS 45 din 22.07.2021. 

 

 

 

 


