REGU
ULAMEN
NT DE ORGANIZ
ZARE ȘI FUNCȚIIONARE
E
pentru
u
CEN
NTRUL DE
D STUD
DII PENT
TRU PATRIMONIIU ȘI AN
NTROPO
OLOGIE
C
CULTURA
ALĂ

POZIȚII GE
ENERALE:
I. DISP
1. Denu
umirea un
nității de ceercetare este Centrul de Studii pentru Patriimoniu și Antropologie
A
e
Culturaală, denum
mire care esste reprezen
ntată prin acronimull CeSPAc.
2. Penttru limba engleză see va folosii varianta Research Center
C
for Cultural
C
H
Heritage
and
d
Anthroppology.
3. CeSP
PAc are sediul în clăădirea de pe
p Bulevard
dul Vasile Pârvan, nr.4 a Univeersității dee
Vest diin Timișoa
ara, în sala 044, parteer. Acesta poate
p
să îșii mute sed
diul sau să se extindăă
prin occuparea un
nui spațiu
u în funcțiee de dispo
onibilitățilee logistice ale Univeersității dee
Vest diin Timișoa
ara la mom
mentul resp
pectiv. Ocu
uparea nou
ului spațiu
u va fi aprrobată prin
n
hotărârre a Senatu
ului Univerrsității de Vest
V din Tiimișoara.
4. Log
go‐ul oficia
al al CeSP
PAc urmeează a fi definit
d
iarr ulterior, acest logo
o poate fii
modificat la pro
opunerea unuia din
ntre mem
mbrii CeSP
PAc cu ap
probarea Consiliului
C
i
Directo
or.
5. Oricce documen
nt cu caracter oficiall al centrului trebuiee însoțit în
n mod obligatoriu dee
acest lo
ogo, deoarrece el reprrezintă eleementul dee identitatee vizuală al
a CeSPAc. Din acestt
motiv, logo‐ul va
v apărea pe toate materialelee fie ele promoțion
p
nale, fie in
nformative,,
indiferrent de sup
port și caree au fost realizate dee către membrii centtrului ca acctivitate în
n
cadrul centrului. În plus, lo
ogo‐ul centtrului trebuie însoțit în mod ob
bligatoriu și de cel all
Univerrsității de Vest
V din Tiimișoara.
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II. MIS
SIUNEA, SCOPURILE ȘI OB
BIECTIVEL
LE CENTR
RULUI DE
E STUDII PENTRU
U
PATRIIMONIU ȘI ANTROP
POLOGIE CULTURA
ALĂ. BENEFICIARI
1. CeSP
PAc este o unitate dee cercetare științifică independe
i
entă, fără personalita
p
te juridică,,
centrattă pe stud
diul resurseei patrimo
oniale de tip
t materiaal și imateerial din punctul
p
dee
vederee al antrop
pologiei cu
ulturale. C
CeSPAc aree ca misiu
une derulaarea de acctivități dee
cercetaare și conseervare a eleementelor patrimoniu
u cultural regional.
2. Scop
purile prin
ncipale ale CeSPAc su
unt:
 Continuarrea docum
mentării, prrin cercetarre de teren
n, uzând de
d metodee calitative.
Această documenta
d
are poate fi realiza
ată împreu
ună cu paarteneri caare vor fii
identificațți pe parcurs și cu carre se vor în
ncheia acorrduri;
A
de Folclor
F
a Universităț
U
ții de Vestt
 Digitalizarrea materiialului exisstent în Arhiva
din Timișo
oara, precu
um și sisteematizarea informațieei care se află
a pe sup
port digitall
obținută în
n proiecte anterioare în momen
ntul creăriii;
s
referritoare la p
patrimoniu
u cultural și oferă ex
xpertiză șii consilieree
 Produce studii
referitoaree la politiciile și strategiile patrim
moniale.
3. Printtre obiectivele vizatee ale CeSPA
Ac sunt nu
umără:
 să continu
ue cercetăările de tteren speccifice Cen
ntrului (paatrimoniu bănățean,,
patrimoniu
u regionall, populații istorice românești
r
în afara grranițelor, comunități
c
i
multi‐etnice);
 să instituie o bază de
d date a patrimoniu
ului region
nal, bază de
d date caare, pentru
u
ură ce se alcătuiește, să fie accesibilă doar din interiorull
început șii pe măsu
Centrului,, iar ulteriior să fie deschisă publicului,
p
, prin stru
ucturarea tematică
t
a
informațieei;
 să digitaliizeze, să sistematize
s
eze și să arhiveze
a
fiilmele existente în Arhiva dee
Folclor a Universităț
U
ții în așa m
manieră încât accesul la acestea să fie faciliitat;
 să racord
deze repozzitoriul crreat la ba
azele de date euro
opene refeeritoare la
a
patrimoniu
u;
ume în forrmat clasicc
 să creeze o biblioteccă în care să fie inclluse, dupăă caz, volu
și/sau e‐b
book‐uri reprezentân
r
nd princip
palele publicații din domeniu și care să
ă
faciliteze în
î acest sen
ns accesul la informa
ație al speccialiștilor Centrului,
C
precum șii
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al studențților și masteranzilo
or care manifestă
m
in
nteres și implicare
i
în studiull
problematticii resurseei patrimoniale și/sau
u în domen
niul antrop
pologiei cu
ulturale;
 să fondezze și editeeze o reviistă de sp
pecialitate care să conțină
c
atâât studiilee
membrilorr Centrulu
ui, cât și a aaltor speciaaliști în dom
meniu;
 să fondezee o colecție de cărți de cărți șii studii cu subiect sp
pecific preeocupărilorr
Centrului;;
 să acceseze proiecte de patrimo
oniu;
4. Bene
eficiari ai rezultatelo
r
or activitățiilor derulate în cadru
ul CeSPAc::


nivel acaademic: sp
pecialiști / cercetători în dom
meniul știiințelor soccio‐umane,,
specialiștii în patrim
moniu (maaterial, im
material), specialiști în
î politici culturale,,
doctoranzzi, masteraanzi, studen
nți;



nivel

in
nstituționall:

primărrii,

ONG‐‐uri,

școlli,

organiisme

națționale

șii

internațio
onale;


nivel com
munitar: co
omunitățilee în care se desfășo
oară cercettările de teren,
t
prin
n
maparea resursei paatrimonialle locale caare, prin prromovare, reprezintăă o resursăă
importanttă pentru dezvoltare
d
a locală.

III. ORGANIZA
AREA ȘI ORGANIIGRAMA CENTRU
ULUI DE STUDII PENTRU
U
POLOGIE CULTURA
ALĂ
PATRIIMONIU ȘI ANTROP
1. CeSP
PAc reprez
zintă o strructură org
ganizatoriccă a Univeersității de Vest din Timișoara,,
fiind o unitate de
d cercetarre a cărei constituire a fost aprobată de către Co
onsiliul dee
Admin
nistrație și Senatul
S
Un
niversitățiii de Vest din Timișoaara.
2. CeSP
PAc are în
n alcătuireaa sa cadre d
didactice și
ș de cercettare specia
alizate în domenii
d
dee
cercetaare din sfera științeelor socio‐‐umane șii ale căror principaale teme de interess
focalizeează pe problemati
p
ca patrimonializării și a stud
diului antrropologiei culturale.
Membrrii CeSPAcc pot fi din
n rândul angajaților
a
Universităății de Vesst din Tim
mișoara sau
u
externii, din țară sau din strrăinătate care satisfac criteriile de compeetență și peerformanțăă
în vedeerea atingeerii obiectiv
velor asum
mate de către Centru.
3. În afară
a
de lista membrilor existeenți în mo
omentul fo
ondării Ceentrului, detaliată
d
în
n
Anexă,, pot deven
ni membrii ai Centru
ului persoaanele care ssatisfac cerrințele men
nționate laa
punctu
ul 2 prin solicitarea calității dee membru printr‐o scrisoare
s
d motivarre adresată
de
ă
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Directo
orului de Centru, în
nsoțită de un Cv, și aprobată de către Consiliul
C
D
Director
all
Centru
ului.
4. Calittatea de membru
m
al CeSPAc see poate pieerde la cerrere sau prrin ridicareea acesteia
a
de cătrre Consiliu
ul Director ca urmare a încălcăriii doveditee a eticii prrofesionalee.
5. Câtt privește structuraa ierarhicăă a Centtrului, toții membrii sunt su
ubordonații
Directo
orului de Centru,
C
iar deciziile laa nivel de Centru se iau de cătrre Consiliu
ul Director,,
prin vo
ot, cu majo
oritate simp
plă. CeSPA
Ac este astffel alcătuitt dintr‐un Consiliu
C
D
Director,
cu
u
rol de organism de conduccere și din restul mem
mbrilor acestuia. Toțți membriii Centruluii
alcătuiesc Adun
narea Geneerală a M
Membrilor. Între toțți membriii Centrulu
ui relațiilee
ierarhice sunt un
nele pe orizzontală, în
n sensul în
n care un membru
m
ca
are nu facee parte din
n
or nu este ierarhic su
upus unui membru al
a Consiliu
ului Directtor, ci doarr
Consiliiul Directo
Consiliiului Direcctor ca facto
or decizion
nal.
6. Cond
ducerea op
perativă a CeSPAc esste asiguraată prin inttermediul Consiliulu
ui Director,,
în alcăttuirea căru
uia intră:
 Directorull Centruluii;
 Secretarul Științific aal Centrulu
ui;
 Coordonatorul Prog
gramelor d
de Cercetaare derulaate de căttre Centru
u / care îii
implică pee membrii centrului;
 Seretarul Tehnic
T
al Centrului;
C
 Coordonatorul Resu
urselor Log
gistice de ca
are Centru
ul dispune.
7. În momentul
m
în
î care ressursa finan
nciară va permite,
p
Centrul de cercetare poate
p
avea
a
angajațți în sistem
m cumul, plata
p
cu orra sau cu contract
c
tem
mporar pâână la ating
gerea unuii
anumitt obiectiv / finalizarea unui anumit co
ontract, pee funcții de
d tipul: Cercetător,
C
,
Arhivaar, Bibliottecar, Contabil, O
Operator, Consultan
nt, Expertt, Secretar (pentru
u
comun
nicarea cu mediul ex
xtern). Ang
gajarea aceestor perso
oane se va
a face în armonie
a
cu
u
legislațția românăă în vigoaare la mom
mentul resspectiv și cu regulaamentele interne
i
alee
Univerrsității de Vest,
V
cu ap
probarea Co
onsiliului Director
D
all Centruluii.
8. Directorul de centru:
c
 coordoneaază, la niveel general, activitățilee Centruluii;
 conduce ședințele Consiliulu
ui Directo
or și întââlnirile Ad
dunării Generale
G
a
Membrilorr Centrulu
ui de Cercetare;
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 asigură intterfața Cen
ntrului cu C
Conducereea Universsității de Veest;
 reprezintăă intereselle Centrullui pe plan region
nal, națion
nal și inteernațional,,
acționând în vedereaa dezvoltăării unor reelații de co
olaborare cu
c instituțiii, institute,,
asociații profesionalee, asociațiii etc. din țaară și din sttrăinătate;
 răspunde de activitatea Cen
ntrului în fața organ
nelor de control, fiie ele din
n
ne abilitate externe;
interiorul Universităății de Vestt, fie organ
 aprobă prin semnăătură con
ntractele și activitățțile de ceercetare, precum
p
șii
eventualelle contractte de conssultanță saau de presstări serviccii propusse de cătree
membri aii Centrulu
ui, dacă accestea nu implică
i
an
ngajarea un
nor sume din partea
a
Centrului;;
 aprobă prrin semnătură acordu
urile de pa
arteneriat stabilite cu
u instituțiii, institute,,
asociații, fundații,
f
c
companii,
administraație publiccă locală etc.,
e
dacă acestea
a
nu
u
implică an
ngajarea un
nor sume d
din partea Centrului;
 verifică și aprobă to
oate venitu
urile și cheeltuielile necesare
n
în
n vederea unei bunee
ului, la prop
punerea membrilor
m
C
Centrului;
funcționărri a Centru
 în funcție de situațiie, Directo
orul de Ceentru poatee delega o parte din
ntre acestee
atribuții membrilor
m
C
Consiliulu
i Director, prin conseemnarea în
n scris a accestui fapt;
 Directorull Centruluii este ales d
de către Ad
dunarea Generală
G
a Membrilor
M
r Centruluii
de Cercetaare pentru
u o durată de patru ani
a calendaaristici, prrin vot, cu majoritatee
simplă. În
n situația in
ndisponibiilității Direectorului de
d Centru de
d a exerccita această
ă
funcție sau
u în situațiia în care acesta
a
nu îșși onoreazăă în mod sa
atisfăcător obligațiilee
care decurrg de aici, în caz ex
xcepțional, Directoru
ul de Centrru poate fi schimbatt
printr‐o ho
otărâre a Adunării
A
G
Generale a Membrilor
M
r Centrului de Cercettare, cu un
n
minimum de 75% diin voturi.
9. Conssiliul Direcctor:
 este alcătu
uit din cei cinci
c
memb
bri mențion
nați la pun
nctul 6;
 se întrunește când este nevoie,, însă cel puțin
p
de do
ouă ori pe an; prezen
nța tuturorr
derea emitterii unor hotărâri;
h
membrilorr Consiliullui Director este neceesară în ved
 hotărârile în cadrul Consiliulu
C
i Director se iau prin
n majoritatee simplă;
 la fiecare întâlnire
î
see redacteazză un procces‐verbal întocmit
î
d secretaru
de
ul tehnic șii
semnat dee către mem
mbrii Conssiliului Dirrector; procesele‐verb
bale se red
dactează în
n
registrul Centrului;
C
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 aprobă prrin vot con
ntractele șși activitățțile de cerrcetare, preecum și eventualele
e
e
contracte de consulltanță sau de prestăări serviciii propuse de către membri
m
aii
Centrului,, dacă acestea implicăă angajarea
a unor sum
me din parttea Centru
ului;
 aprobă priin vot acorrdurile de parteneriaat stabilite cu instituții, institutee, asociații,,
fundații, companii, administtrație pub
blică locală etc., daacă acesteea implică
ă
angajarea unor sumee din parteea Centrulu
ui;
 aprobă, an
nual, planu
ul de activiități al Cen
ntrului și raaportul de activitate;
 punctual, membrii Consiliulu
ui Directorr răspund de următo
oarele acțiiuni, după
ă
cum urmeează:
Seccretar Știin
nțific:
‐ întocmește
î
e rapoarteele privin
nd activitatea știin
nțifică a membrilor
m
r
Centrului / Centrului;
C
‐ co
olaboreazăă cu editurrile în ved
derea publiicării coleccției de vollume și cu
u
red
dactorii rev
vistei în veederea pub
blicării acessteia;
‐ ellaborează m
materialelee de prezen
ntare ale Centrului;
C
Seccretar Tehn
nic:
‐ întocmește
î
e minutelee / processele verbaale ale înttâlnirilor membrilor
m
r
Co
onsiliului Director
D
șii ale întâln
nirilor Ad
dunării Geenerale a Membrilor
M
r
Centrului de Cercetare;;
‐ arrhivează documentel
d
le Centrulu
ui;
‐ assigură com
municarea ccu Universsitatea de V
Vest și cu instituții ex
xterne;
Co
oordonatorr Programee de Cercettare:
‐ id
dentifică po
otențiale liinii de fina
anțare;
‐ informează
i
ă membriii Centrulu
ui despre oportuniități de fiinanțare a
acttivității de cercetare;
‐ coordoneaază conceperea de aplicații de prog
grame și derularea
a
pro
oiectelor ob
bținute;
Co
oordonatorr Logistic:
‐ sttabilește prioritățile și necesaru
ul de echip
pamente / resurse materiale
m
în
n
ved
derea buneei derulări a activitățții Centrulu
ui;
‐ coordoneaz
c
ză activitaatea de în
ntreținere a echipam
mentelor șii utilajelorr
gesstionate în cadrul Centrului;
‐ răăspunde dee echipamentele Cen
ntrului pe care
c
le ia în
n subgestiu
une;
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10. Adu
unarea Generală a Membrilor
M
C
Centrului de
d Cercetaare:
 Adunarea Generalăă a memb
brilor Cen
ntrului de Cercetaree este alcătuită din
n
totalitatea persoanelor care aau dobând
dit calitatea de mem
mbru al CeeSPAc. La
a
ședințele Adunării
A
G
Generale
a Membrilo
or pot partiicipa și stu
udenții și masteranzii
m
i
care desfăășoară anu
umite activ
vități pe lâângă Centrru, fără a avea însă dreptul laa
vot;
 Membrii Centrului,, externi UVT din străinătatte pot participa la adunărilee
generale prin
p
videocconferință, iar votul lor
l este vallabil dacă este
e
exprim
mat prin e‐‐
mail;
 Adunărilee Generale se desfășo
oară ori de câte ori esste nevoie, dar nu maai puțin dee
o dată pe an;
a
 Adunarea Generală alege, prin vor desschis, Direectorul de Centru șii Consiliull
Director. În
Î vederea acestor aleegeri, cand
didații la fu
uncția de Director
D
dee Centru îșii
depun, la Secretarul Tehnic în funcție, pllanul manaagerial și CV‐ul.
C

ESURSE FIINANCIAR
RE ȘI BAZ
ZA MATE
ERIALĂ ALE
A
CENT
TRULUI DE
D STUDIII
IV. RE
PENTR
RU PATRIM
MONIU ȘII ANTROP
POLOGIE CULTURA
C
ALĂ
PAc funcțiionează du
upă princip
piul autono
omiei finan
nciare fațăă de alte sttructuri alee
1. CeSP
Univerrsității de Vest,
V
avân
nd un bugeet propriu,, obținut prin
p
autofin
nanțare și înregistratt
distinct în contaabilitatea Universităț
U
ții de Vestt, dar poaate primi fonduri,
f
su
ub diversee
ugetul de stat. Finanțarea CeSPA
Ac poate fi asiguratăă prin:
forme, și de la bu
o fonduri alocate de Universitat
U
ea de Vestt pentru acctivitatea de
d cercetaree, conform
m
ntelor inteerne și în concordan
nță cu critteriile de eligibilitate
e
e anunțatee
regulamen
pentru resspectiva co
ompetiție;
o fonduri alocate de laa bugetul d
de stat în co
onformitatte cu preveederile lega
ale, pentru
u
finanțarea
a programeelor proven
nite din prrogramul n
național de cercetaree științificăă
sau a unorr alte mecaanisme de finanțare națională în vedereaa atingerii unor temee
de cerceta
are de interres naționaal, sub form
mă de gran
nturi cu, de
d ex., MEC
CȘ, ANCS,,
UEFISCDII, MAE priin DRP, Miinisterul Culturii,
C
Accademia Ro
omână etc..;
o contracte de cercetaare în cad
drul diferiitelor tipu
uri de pro
ograme fin
nanțate dee
nă, prograame cross‐border, programee bilateraale, Bancaa
Uniunea European
Mondială etc.;
o contracte de
d cercetarre, contraccte de serv
vicii / transsfer tehnologic ori co
ontracte dee
consultanțță încheiatte cu comp
panii / firm
me româneșști sau străăine din țaară sau din
n
străinătatee ori cu adm
ministrațiaa publică lo
ocală / regiională;
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o sponsorizăări sau do
onații, sub formă dee bani, bu
unuri, echip
pamente sau
s
suportt
logistic peentru derullarea activ
vității de ceercetare, veenite din partea
p
unor persoanee
fizice sau
u juridice din țară sau din străinătatee, conform
m regulam
mentelor șii
prevederillor interne ale Universității de Vest,
V
în arm
monie cu legislația
l
în
n vigoare;
2. Mod
dul de utiliizare a resu
urselor fin
nanciare dee către mem
mbrii Centtrului de cercetare see
aprobăă de către Consiliul Director. Utilizarea resurselorr financiarre proprii se face în
n
conform
mitate cu legislația
l
în
n vigoare și
ș poate aveea ca scop::
achiziționa
area de echipamentte hardwa
are sau so
oftware, a unor insstalații sau
u
materiale consumab
bile ori a unor resu
urse biblio
ografice saau de documentaree
d
ii activității în Centru
u;
necesare desfășurări
organizareea unor evenimentee științificee, culturalle sau mediatice carre implică
ă
activitateaa membrilo
or centrulu
ui;
editarea de
d publicațții ori studiii cu caraccter științifiic sau matteriale de promovare
p
e
necesare în
n vederea atingerii obiectivelorr Centruluii;
sprijinirea
a mobilitățiii membrillor Centrului în vedeerea particcipării la evenimentee
științifice (conferințe
(
e, școli de v
vară, școli de iarnă, seminarii)
s
s la unelle stagii dee
sau
cercetare / documeentare / iinformare în acord
d cu obiecctivele asu
umate alee
Centrului,, atunci câând nu ex
xistă surse de finanțțare destin
nate în mo
od specificc
acestui sco
op;
acordarea unor burrse de cercetare sub
b formă de
d premii atât pentrru membrii
Centrului,, cât și pen
ntru studeenți‐colabo
oratori în v
vederea attingerii sco
opurilor șii
obiectivelo
or asumatee de către C
Centru;
3. Obieectele de inventar și
ș mijloaceele fixe caare vor rezzulta din activitățilee inițiate /
granturile contraactate de ccătre mem
mbrii Centrrului, în acord
a
cu prevederile
p
e legale în
n
V
care va
v fi dat în
n folosințaa
vigoaree, se consttituie ca paatrimoniu al Universității de Vest
CeSPA
Ac pentru realizarea obiectivelor sale. În
Î anumitee situații, accesul laa resurselee
materiaale și umaane ale CeS
SPAc de căătre utilizaatori extern
ni poate fi condiționa
at de plata
a
unor taaxe stabilitte prin hotăărâri ale Co
onsiliului de
d Adminiistrație al Universităț
U
ții de Vest,,
la prop
punerea conducerii
c
Centrului, sumele respectivee urmând
d să fie viirate cătree
Centru
u.
4. Toții membrii Centruluii, indiferen
nt de poziiția ocupattă conform
m Organig
gramei din
n
Anexă desfășoarră această activitate asumată fără
f
să sollicite o rem
munerare expresă în
n
s
Aceșttia beneficciază de sp
prijin finan
nciar din partea
p
Cen
ntrului doaar într‐una
a
acest sens.
dintre situațiile enumerate
e
e la punctu
ul IV.2.. Remunerar
R
ea unui membru
m
al Centruluii
este condiționatăă de impliccarea sa în cadrul uneei echipe de
d proiect care
c
atragee finanțare,,
în limiitele acelei finanțării. Sursa de finanțarre atrasă ttrebuie să acopere nevoile
n
dee
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cercetaare și managemen
m
nt al cerrcetării peentru înttreaga ech
hipă ang
grenată în
n
implem
mentarea proiectului.
p
.

VI. DIS
SPOZIȚII FINALE
F
1. Prezzentul regu
ulament a fost aprob
bat în Șed
dința Senattului Univ
versității dee Vest din
n
Timișo
o ara la data de 18.12.2015 prin HS 72 din 18.12.2015.
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