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CAPITOLUL I 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE  

Art. 1.1. Centrul de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” este o 
unitate de studii şi de cercetare ştiinţifică de performanţă în domeniul geoştiinţelor.    

Art. 1.2. Centrul de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” este 
organizat ca o unitate de cercetare din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, având acces 
la baza materială a acesteia şi având sediul în Timişoara pe B-dul Vasile Pârvan Nr. 4.  

Art. 1.3.  Centrul de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” are în 
componenţă cadre didactice, cercetatori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi cu preocupări de 
cercetare ştiinţifică în domeniul geoştiinţelor şi a celor adiacente acestora.  

Art. 1.4.  Centrul de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” are un 
Consiliu de Conducere, un Consiliu Ştiinţific şi o organigrama conform Anexei 1.  

Art. 1.5.  Pot deveni membri ai Consiliului Ştiinţific: cadre didactice, cercetători din ţară şi 
străinătate, din domeniul de studiu şi de cercetare al centrului. Cererea de afiliere la Consiliul 
Ştiinţific al  centrului de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” 
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.  

Art. 1.6. Centrul de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” are ca 
elemente de identitate vizuală un acronym,  CGACI, şi un logo specific. 

Art. 1.7. Orice document cu caracter oficial ale centrului, inclusiv materialele promoţionale şi 
informative, trebuie să fie însoţite  în mod obligatoriu de acest logo, ele reprezentând 
elementul de identitate vizuală al  Centrului de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi 
cercetare interdisciplinară”. Logo-ul centrului trebuie însoţit obligatoriu  de cel al 
Universităţii de Vest din Timişoara.    

II.  MISIUNE ŞI OBIECTIVE  

Art. 2.1. Misiunea Centrului de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare 
interdisciplinară” este aceea de a iniţia şi promova dezvoltarea programelor de cercetare 
aplicativă, inovare prin transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul geomorfologiei şi al 
abordărilor cu caracter interdisciplinar, conexe acesteia, sprijinirea dezvoltării programelor de 
formare profesională în domeniul centrului şi acordarea de consultanţă persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 

Art. 2.2. Obiectul de activitate al CGACI a cărui realizare concură la îndeplinirea misiunii 
Centrului îl constituie: 
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- specializarea unor cadre didactice în concordanţă cu cerinţele mediului academic, ale celui de 

afaceri şi ale noilor tehnologii; 
- creşterea competenţelor la toate nivelele profesionale; 
- promovarea de cursuri (formare continuă, perfecţionare post-universitară) în domeniul 

geomorfologiei şi al abordărilor cu caracter interdisciplinar, conexe acesteia, ce se vor derula 
conform reglementărilor în vigoare;  

- susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de programe de studii universitare de master în domeniul 
geomorfologiei aplicate;  

- sensibilizarea mediului economic şi de afaceri în vederea sprijinirii activităţii CGACI în 
scopul adoptării tehnicilor şi metodelor de lucru specifice  geomorfologiei şi al abordărilor cu 
caracter interdisciplinar; 

- implicarea CGACI în realizarea de programe de orientare profesională, în vederea creşterii 
imaginii UVT; 

- includerea activităţii CGACI în circuitul naţional şi internaţional de valori ştiinţifice prin 
colaborare cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate şi afilierea centrului la reţele de 
cercetare naţionale şi internaţionale; 

- stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional; 
- promovarea unei activităţi susţinute de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul 

geoştiinţelor, aliniată la cerinţele şi exigenţele europene, în colaborare cu colective de 
cercetare similare din ţară şi străinătate; 

- facilitarea efectuării activităţii de practică pentru studenţii specializărilor care au în planul de 
învăţământ discipline din domeniul geomorfologiei;  

- informarea şi sensibilizarea elevilor şi profesorilor din învătământul liceal de oportunităţile 
oferite de domeniul geomorfologiei aplicate, dezvoltate în cadrul CGACI; 

- implicarea elevilor şi profesorilor din învătământul liceal în activităţi de 
informare/promovare privind impactul studiilor de geomorfologie aplicată asupra elaborării 
strategiilor de dezvoltare durabilă şi de dezvoltare a societăţii, conectate la posibilităţile de   
specializare în acest domeniu ştiinţific;  

- organizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, congrese etc.). 
  

Art. 2.3. Activităţile principale realizate de CGACI pentru atingerea obiectivului principal şi 
a celor conexe vor fi următoarele:  

- realizarea de studii de specialitate în conformitate cu obiectivele CGACI; 

- crearea unei infrastructuri (resurse umane, echipamente) care să permită suportul CGACI la 
asimilarea de către mediul de afaceri a produselor şi serviciilor noastre; 

-  iniţierea şi derularea de programe comune de orientare şi formare profesională în 
conformitate cu reglementările UVT; 

- iniţierea şi participarea la proiecte finanţate, inclusiv din fonduri europene, pentru 
dezvoltarea centrului;  

- organizarea de simpozioane, conferinţe, cursuri şi întâlniri pe probleme de cercetare-
dezvoltare a echipamentelor, metodelor şi tehnicilor de lucru specifice geomorfologiei şi 
abordărilor cu caracter interdisciplinar; 
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- elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare aplicativă prin transfer şi diseminare de 

cunoştinţe specifice temelor de cercetare propuse de Consiliul CGACI; 

- organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară; 

- acordarea de consultanţă persoanelor şi instituţiilor economice interesate; 

- realizarea de baze de date specifice şi  a unui fond bibliografic de specialitate;  

- orice alte activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor. 

  

III. ORGANIZAREA CENTRULUI DE CERCETARE  ,,GEOMORFOLOGIE 
APLICATĂ ŞI CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ” 

Art. 3.1. Centrul de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” 
reprezintă o structură organizatorică a Universităţii de Vest din Timişoara, a cărei constituire 
a fost avizată şi aprobată şi către membrii fondatori ai Centrului, Consiliul de administraţie al 
UVT şi Senatul Universităţii de Vest.   

Art. 3.2. Organul de conducere al Centrului de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi 
cercetare interdisciplinară” este Consiliul de Conducere constituit din 3 membri. Consiliul de 
Conducere alege un Director al Centrului de cercetare  ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare 
interdisciplinară”. 

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 din Timişoara.  

Art. 3.4 Directorul Centrului de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare 
interdisciplinară” asigură conducerea operativă şi monitorizarea realizării programului de 
activitate elaborat de Consiliul Ştiinţific şi aprobat de către membrii Centrului. Principalele 
activităţi ale directorului sunt:  

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

b. identifică oportunităţile de finanţare ale cercetării şi activităţilor specific 
portofoliului săiu  oferite;  

c. propune Consiliului de conducere cererile de afiliere de noi membri; 
d. reprezintă Centrul de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare 

interdisciplinară” în relaţiile sale cu alte centre de studii şi cercetare din Cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, din alte universităţi româneşti ale României şi 
ale altor ţări.   

Art. 3.5. Activitatea de cercetare a Centrului se desfăşoară prin programe de cercetare 
aprobate de către Consiliul Ştiinţific al Centrului.  
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Art. 3.6. Activitatea de cercetare a Centrului se desfăşoară în condiţiile respectării 
reglementărilor naţionale şi internaţionale privind dreptul de proprietate intelectuală, etica şi 
deontologia profesională în domeniul cercetării academice şi alte domenii conexe.  

IV. RESURSELE FINANCIARE  

Art. 4.1. Resursele financiare care asigură autofinanţarea Centrului de cercetare 
,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară” provin din:  

a) granturi de cercetare obţinute prin competiţii naţionale şi internaţionale;  
b) contracte de cercetare cu fundaţii, institute şi universităţi din România şi străinătate;  
c) contracte de prestări de servicii cu terţi;  
d) comercializarea de reviste şi cărţi ştiinţifice editate de către Centru; 
e) sponsorizări şi donaţii;  
f) taxe de participare la conferinţele şi workshop-urile organizate de către Centrul de 

cercetare.  
  
Art. 4.2. Modul de utilizare al resurselor financiare se aprobă de către Consiliul de Conducere 
al Centrului de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară”. 

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 

activităţile centrului;  
• editarea unei reviste şi a cărţilor ştiinţifice elaborate de către 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: Şedinţa de Senat din 15.12.2016.  

Art. 5.2. Modificarea Regulamentului se face la propunerea Consiliului de Conducere al 
Centrului de cercetare ,,Geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară”, cu aprobarea 
Senatului Universităţii de Vest din Timişoara.  
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