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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Preambul 

 

 Arhitectura sistemului internațional a cunoscut transformări semnificative mai 

ales începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea. Noua logică a mediului global, 

bazată pe interdependență pronunțată între actori și pe nevoia instituționalizării 

cadrelor de interacțiune în relațiile internaționale, nu a fost lipsită de sincope și de 

felurite clivaje apărute pe parcurs. În mare parte dezechilibrele sistemice au fost generate 

de factori ideologici (precum în perioada Războiului Rece) sau de emergența 

amenințărilor asimetrice (așa cum este fenomenul terorist și ipostazele sale recente). Din 

perspectivă geopolitică, mediul internațional de securitate se caracterizează printr-o 

pronunțată complexitate și printr-un grad înalt de impredictibilitate dată fiind apariția, 

pe lângă tradiționalii actori statali, a numeroși alți actori globali cu agende diverse. 

Instrumentele geopoliticii permit analiza adecvată a riscurilor de securitate în contexte 

spațio-temporale bine delimitate. Din acest punct de vedere există posibilitatea 

translatării cadrelor interpretative și, prin aceasta, se poate asigura consolidarea unui 

demers multidiciplinar solid aflat la intersecția dintre istorie politică, științe ale 

securității, economie, politică externă, diplomație etc. 

 

Art. 1. Misiune 

Centrul1 de Studii Geopolitice și Analiză Strategică „Edward N. Luttwak”2 își propune 

să aducă sub aceeași umbrelă instituțională specialiști din medii profesionale diferite, 

care pot contribui la consolidarea cercetării și inovării în acord cu exigențele teoretico-

                                                           
1 Denumit și ”Centrul” 
2 Edward Nicolae Luttwak (născut pe 4 noiembrie 1942 în Arad) este un nume de referință pentru 
comunitatea științifică globală în domenii precum geoeconomia, istoria militară sau relațiile internaționale. 
În anul 2021 Universitatea de Vest din Timișoara i-a conferit domnului Edward Nicolae Luttwak titlul de 
Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum 
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metodologice actuale și care pot aduce plusvaloare paradigmei geo-securitare euro-

atlantice. Date fiind climatul geopolitic actual și perspectivele de dezvoltare ale mediului 

securitar în context global, se cuvin construite strategii de cercetare bine calibrate pentru 

a putea decripta într-o manieră obiectivă și realistă morfologia fenomenelor cu care 

comunitatea internațională se poate confrunta. Înființarea centrului de studii sus-

menționat este pe deplin oportună nu doar din perspectiva relevanței tematicilor ce se 

doresc abordate în cadrul acestuia ci și din perspectiva infrastructurii specifice și tradiției 

academice care se leagă de numele Universității de Vest din Timișoara. Promovarea unor 

linii de cercetare aplicată în domenii strategice, cu orientare interdisciplinară, în acord cu 

criteriile de excelență asumate de comunitățile științifice internaționale reprezintă 

așadar partea cea mai importantă a misiunii Centrului de Studii Geopolitice și Analiză 

Strategică „Edward N. Luttwak”. 

  

Art. 2. Obiective  

 

Obiectivele particulare care vor fi urmărite urmărite pe termen mediu și lung. Dintre 

acestea se pot aminti: 

1. Demararea unor proiecte de cercetare pe tematici aflate la intersecția dintre 

geopolitică, geostrategie și studiile de securitate. 

2. Promovarea dimensiunii interdisciplinare a studiilor inițiate în cadrul centrului.  

3. Proiectarea internațională a demersurilor științifice și a rezultatelor cercetării. 

4. Realizarea unei baze de documentare (de altfel indispensabilă pentru proiectele de 

cercetare solide) care să cuprindă surse edite și inedite și care se poate transforma 

pe termen lung într-o bibliotecă tematică. 

5. Organizarea de evenimente științifice (conferințe, simpozioane, lansări de carte etc.) 

cu impact cât mai mare în comunitate și în cercurile interesate.  

6. Obținerea de finanțări atât naționale cât și internaționale pentru proiectele de 

cercetare ale centrului. 

7. Încheierea de parteneriate cu entități compatibile publice sau private, în plan 

național dar și internațional.  

8. Promovarea doctrinelor geopolitice și culturii de securitate specifice mediului euro-

atlantic. 

 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ3 

 

Art. 3. Legislație primară 

                                                           
3 Se referă la baza legală de funcționare. 
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- 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 

Senatului Universității de Vest din Timișoara nr. 86 din 30.05.2019 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Științific al Cercetării și 

Creației Universitare (CSCCU) din UVT, aprobat prin Hotărârea Senatului 

Universității de Vest din Timișoara nr. 9 din 27.04.2020 

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

Codului controlului intern managerial al entităților publice 

- Strategia de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a Universității de Vest din Timișoara 

pentru perioada 2021-2027. 

 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 

 

Art. 5. Structura 

 

1. Centrul de Studii Geopolitice și Analiză Strategică ”Edward N. Luttwak” 

funcționează în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

a Universității de Vest din Timișoara. 

2. Conducerea este asigurată de un Consiliu Director din care fac parte 3 membri ai 

Centrului. Aceștia sunt numiți de Consiliul Facultății de Științe Politice, Filosofie și 

Științe ale Comunicării. Consiliul Director allege un Director al Centrului. 

3. Consiliul Director este asistat de un secretar al Centrului, numit prin decizie a  

Directorului Centrului. 

4. Consiliul Director stabilește strategia generală de dezvoltare a Centrului și numește 

un director executiv.  

5. Consiliul Director poate desemna și un Director Onorific dintre personalitățile 

marcante de talie internațională, reprezentative pentru sfera de activitate a 

centrului. 

6. Consiliul Director inițiază procedurile de alegere a unui comitet științific extins din 

care fac parte specialiști cu bună reputație și vizibilitate națională/internațională în 

sfera de activitate a centrului. 

 

Art. 6. Atribuții 

 

1. Directorului Centrului împreună cu Consiliul Director asigură plamnul annual de 

cercetare. Periodic, Directorul întocmește un raport de activitate pe care îl prezintă 
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Consiliului Director al Centrului de Studii Geopolitice și Analiză Strategică 

”Edward N. Luttwak”. 

2. Principalele atribuții aloe Directorului sunt următoarele: 

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

Consiliului Director 

b. identifică oportunități de finanțare ale funcționării Centrului 

c. îmbogățește baza material a Centrului 

d. propune Consiliului Director cererile de afiliere a noilor membri 

e. reprezintă Centrul de Studii Geopolitice și Analiză Strategică ”Edward N. 

Luttwak” în relațiile sale cu alte centre de studii și cercetare din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, din alte universități din România și 

străinătate 

3. Activitatea de cercetare a Centrului de Studii Geopolitice și Analiză Strategică 

”Edward N. Luttwak” se desfășoară prin programe de cercetare aprobate de 

Consiliul Director. 

4. Activitatea de Cercetare a Centrului de Studii Geopolitice și Analiză Strategică 

”Edward N. Luttwak” se desfășoară în condițiile respectării reglementărilor 

naționale și internaționale privind dreptul de proprietate intelectuală, etică și 

deontologie profesională în domeniul cercetării academic în studii de securitate, 

geostrategice și geopolitice și alte domenii conexe. 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 7. Modificări 

 

Modificarea Regulamentului se face la propunerea Consiliului Director al Centrului de 

Studii Geopolitice și Analiză Strategică ”Edward N. Luttwak”, conform procedurilor 

legale și al regulamentelor interne ale Universității de Vest din Timișoara. 

 

Art. 8.  

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universității de Vest din 

Timișoara din data de __.__.2023. 

 

 
 

 


