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 Centrul de Cercetare în Știința Sportului,  

Educație Fizică și Kinetoterapie 
(CCSSEFK)  

 

Regulament de organizare și funcționare 

I. Dispoziții generale 

Art.1.1. Centrul de Cercetare în Știința Sportului, Educație Fizică și Kinetoterapie 

(CCSSEFK) este o unitate de cercetare științifică de performanță în domeniul Știința 

Sportului și Educației Fizice și este organizat în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport 

din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT). 

Art.1.2. CCSSEFK își are sediul principal în clădirea Facultății de Educație Fizică și Sport 

din cadrul UVT, cabinetul 1, pe Blv. Vasile Pârvan nr.4, Timișoara, 300223, Județul Timiș, 

România; laboratoarele de cercetare aferente CCSSEFK se găsesc în clădirea UVT de la 

adresa Calea Bogdăneștilor 32A, cod 300015, Timișoara. 

Art.1.3. CCSSEFK are în componență cadre didactice și cercetători cu activitate de 

cercetare recunoscută în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice și în domenii conexe, 

precum și alte persoane care satisfac criteriile de competență aferente. 

 

II. Misiunea CCSSEFK 

Art.2.1. Misiunea principală a CCSSEFK este aceea de a oferi un mediu propice pentru a 

stimula cercetarea avansată, fundamentală și aplicată, cu  tematică privind  performanța 

sportivă, educația fizică și reabilitarea. 

 

III. Obiectivele CCSSEFK 

 Art.3.1. Obiectivele CCSSEFK sunt legate de realizarea misiunii centrului și sunt 

următoarele: 

a. Crearea cadrului organizatoric în vederea unei cercetări avansate, performante și 

eficiente; 

b. Stimularea și susținerea participării la competițiile lansate în cadrul diferitelor 

programe de cercetare la nivel național și internațional; 

c. Dezvoltarea de parteneriate de cercetare cu alte unități de cercetare din țară și din 

străinătate care desfășoară activități de cercetare în același domeniu sau în domenii 
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.
 conexe în vederea participării în parteneriat la proiecte de cercetare, organizării de 

manifestări științifice, participării la mobilități etc.; 

d. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții din mediul educațional, economic, sanitar 

(unități de învățământ, cluburi sportive, spitale, cabinete și clinici de recuperare etc.) 

în vederea participării în parteneriat la proiecte de cercetare, manifestări științifice, 

transfer de informații  etc.; 

e. Coordonarea activității de cercetare a studenților de la nivelul studiilor universitare 

de masterat și, în viitor, și de doctorat; 

f. Diseminarea activității de cercetare a centrului prin publicarea rezultatelor cercetării 

în reviste prstigioase, cărți în edituri recunoscute la nivel național și internațional. 

 

 

IV. Organizarea CCSSEFK 

Art.4.1. CCSSEFK reprezintă o structură organizatorică fără personalitate juridică, cu 

organigramă proprie și buget propriu. 

Art.4.2. Membrii CCSSEFK pot fi cadrele didactice sau cercetătorii științific titulari cu 

contract de muncă pe perioada nedeterminată la nivelul UVT ca membri ordinari și cadre 

didactice sau cercetători angajați pe perioada determinată de UVT, studenți ai Facultății de 

Educație Fizică și Sport, doctoranzi, alte persoane cu competențe relevante pentru 

activitatea centrului – ca membri asiociați. Orice persoană din categoriile menționate 

anterior poate deveni membru al CCSSEFK în urma avizării cererii de adeziune a acestuia de 

către consiliul de conducere al centrului, 

Art.4.3. Conducerea CCSSEFK este asigurată de consiliul de conducere al acestuia format 

din coordonatorul centrului și 4 membrii ordinari - cadre didactice sau cercetători științifici 

gradul I; din acest consiliu fac parte obligatoriu decanul facultății și prodecanul responsabil 

cu cercetarea științifică; consiliul de conducere și coordonatorul centrului sunt aleși de către 

membrii ordinari și asociați ai centrului prin vot secret o dată la 4 ani sau atunci când 

Consiliul Facultății consideră necesar, în conformitate cu regulamentele de organizare și 

funcționare ale Facultății de Educație Fizică și Sport și ale UVT. 

Art.4.4. Prerogativele consiliului de conducere al CCSSEFK sunt următoarele: 

a. coordonează activitatea de cercetare desfășurată în cadrul centrului și stabilește 

strategia de cercetare a centrului; 

b. organizează ședințele ordinare sau extraordinare în cadrul centrului;  

c. participă la organizarea manifestărilor științifice ale facultății; 

d. acordă și retrage titlul de membru ordinar sau asociat al CCSSEFK; 

e. propune și susține relațiile de parteneriat pentru atingerea obiectivelor mențio-

nate; 
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 f. inițiază propuneri de scoatere la concurs a posturilor de cercetare științifică din 

cadrul CCSSEFK și alege președintele comisiei de concurs pentru ocuparea acestor 

posturi; 

g. răspunde de managementul financiar al centrului; 

h. aprobă componența echipelor de cercetare constituite la nivelul centrului; 

i. întocmește raportul anual de activitate al centrului; 

j. invită persoane cu competețele necesare pentru a deveni membri ordinari sau 

asociați ai CCSSEFK; 

k. poate fi ajutat în gestionarea documentelor CCSSEFK de către un secretar științific 

care poate să facă parte din personalul didactic sau tehnic-adminsitrativ al UVT; 

l. poate fi ajutat în managementul financiar al centrului de o persoană specializată 

care face parte din personalul tehnic-administrativ al UVT. 

Art.4.5. CCSSEFK își desfășoară activitatea pe baza programelor de cercetare elaborate de 

conducerea centrului și care sunt în concordanță cu strategia de cercetare a Universității de 

Vest din Timișoara – în general, și a Facultății de Educație Fizică și Sport – în special.  

Art.4.6. Activitatea de cercetare a CCSSEFK este avizată de Consiliul Facultății de Educație 

Fizică și Sport. 

Art.4.7. Coordonatorul centrului: 

a. convoacă și prezidează ședințele centrului sau poate delega unul din membrii 

consiliului de conducere al centrului în acest sens; 

b. reprezintă CCSSEFK în relațiile cu partenerii fizici sau juridici ai acestuia; 

c. convoacă ședințele consiliului de conducere al centrului. 

Art. 4.8. Membrii centrului au următoarele drepturi și obligații: 

a. au acces gratuit la infrastructura de cercetare a centrului; 

b. sunt obligați să treacă și afilierea centrului în cazul publicării rezultatelor 

activității științifice desfășurate în cadrul acestuia; 

c. își pot pierde calitatea de membru în condițiile nerespectării prezentului 

regulament; 

d. pot beneficia de o reducere în ceea ce privește taxa de participare la Congresul 

FEFSTIM a cărei valoare este stabilită pentru fiecare ediție de către consiliul de 

conducere al CCSSEFK; 

 

V. Resurse financiare 

Art. 5.1.  CCSSEFK  funcționează în regim de autonomie financiară, având un buget 

obținut prin autofinanțare; resursele financiare ale CCSSEFK au la bază: 

a. Fonduri alocate de UVT pentru activitatea de cercetare; 
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 b. Fonduri alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale pentru 

finanțarea programelor provenite din programul național de cercetare științifică; 

c. Contracte de cercetare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea 

Europeană, Banca Mondială, programe transfrontaliere etc.; 

d. Contracte de cercetare încheiate cu mediul economico-social (firma românești sau 

străine, administrația locală, regională; 

e. Fonduri realizate prin activități de perfecționare și specializare realizate prin 

CCSSEFK; 

f. Sponsorizări; 

g. Donații; 

h. Altele. 

Art.5.2. Coordonatorul centrului de cercetare răspunde de managementul financiar al 

centrului care trebuie avizat de către consiliul de conducere al centrului, consiliul facultății și 

conducerea UVT, în condițiile respectării legislației în vigoare. 

Art.5.3. Utilizarea resurselor financiare proprii se face în conformitate cu prevederile 

legale și cu avizul consiliului de conducere a centrului, în vederea: 

a. retribuirii salariale a membrilor ordinari sau asociați; 

b. dezvoltării infrastructurii proprii; 

c. sprijinirii mobilității membrilor ordinari pentru participarea la manifestări științifice, 

stagii de cercetare; 

d. acordării de burse și premii de cercetare; 

e. suportării cheltuielilor pentru specialiști invitați; 

f. organizarea unor manifestări științifice; 

g. plății taxelor de publicare a rezultatelor cercetării realizate în centru. 

 

VI. Dispoziții finale 

Art.6.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la data semnării. 

Art.6.2. Adaptarea regulamentului se va face de câte ori se va considera necesar 

                                                            

Coordonator centru, 

Prof. univ. dr. Mihaela ORAVIȚAN 
 

 

Prodecan,       Decan, 

Conf. univ. dr. Simona PETRACOVSCHI         Conf. univ. dr. Adrian NAGEL 
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