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REGULAMENT 

privind organizarea şi funcţionarea 

COMPLEXULUI UNIVERSITAR DE STUDII MULTICULTURALE 

SI PATRIMONIALE 

  
 

CAP. 1. Dispoziţii generale 

 

Art.1. Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale este o structură 
universitară distinctă, care funcționează conform modelului european, consacrat: ”Unitate în 
diversitate”, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
fiind în subordinea directă a Senatului UVVG, conform Hotărârii de Senat nr. 113/14.09.2015, 
art. 6. 
 
Art.2. Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale funcţionează pe principiul 
de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind Cercetarea Ştiinţifică şi Dezvoltarea 
Tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările 
ulterioare, Carta Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, precum şi ale prezentului 
Regulament. 
 
Art.3. (1) Sediul Complexului universitar de studii multiculturale şi patrimoniale este în 
România,  judeţul Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086,  spaţiul fiind dat în folosinţă 
de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad. 
(2) Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale deţine ştampilă proprie în 
forma ovală-orizontalş cu următorul înscris: Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad / 
COMPLEXUL UNIVERSITAR DE STUDII MULTICULTURALE ŞI PATRIMONIALE 
 
 

Art.4 (1) Complexul universitar de studii multiculturale si patrimoniale are ca obiect de studiu 
multiculturalismul, interculturalismul, valorificarea patrimoniului local, naţional şi universal 
precum şi coordonarea  structurilor/centrelor din Universitate care au un astfel de obiect de 
activitate. 
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(2)  Structurile universitare componente, la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sunt 
următoarele: 

1. Muzeul Memorial Universitar “Vasile Goldiş” (director, Marius Ioan Grec) 
2. Centrul de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” (director, Marius Ioan Grec) 
3. Centrul de Studii Istorice şi Culturale “Vasile Goldiş” (director, Eugen Gagea) 
4. Centrul de Studii Germanice “Friedrich  Schiller” (director, Rodica Biriş) 
5. Centrul de Studii şi Istorie Literară „Ioan Slavici” (director, Doru Sinaci) 

 
 

CAP. 2. Obiectul de activitate 

 

 
Art.5.  Obiectul de activitate al Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale 
cuprinde în principal:  

a. coordonarea structurilor componente, prin politici culturale, de cercetare, editoriale, de 
promovare a imaginii universitare etc, armonizate, în condiţiile în care fiecare structură 
componentă îşi păstrează autonomia – în conformitate cu regulamentele aprobate de 
Senatul Universităţii şi avizul Consiliului de administraţie; 

b. aprobarea unei strategii comune a Complexului univesitar, în elaborarea propriilor 
strategii ale structurilor componente, pentru a se evita suprapunerile sau paralelismele 
în activitate, dar în acelasi timp şi pentru a facilita cooperarea în realizarea obiectivului 
major: punerea în valoare a componentei culturale şi patrimoniale a universităţii; 

c. în virtutea principiului de autonomie - enunţat mai sus - fiecare structură din cadrul 
Complexului îşi va desfăsura activitatea în baza propriului Program, în corelaţie însă cu 
programele celorlalte structuri componente;  

 
Art.6. (1) Planurile anuale ale fiecărei structuri componente a Complexului vor fi avizate de 
către Consiliul Director al Complexului şi înaintate spre aprobarea Consiliului de Administraţie şi 
Senatului universitar la începutul fiecărui an calendaristic.  
(2) În conformitate cu propriul regulament de funcţionare, fiecare structură componentă işi va 
stabili, pentru fiecare an calendaristic, obiectivele prioritare, realist, în conformitate cu 
posibilităţile financiare, pentru a fi avizate în şedinţa Consiliului Director şi supuse ulterior 
tuturor aprobărilor, conform prezentului regulament.  
 
Art.7. Toate manifestările culturale, ştiinţifice, apariţiile editoriale ale structurilor componente 
din Complex vor avea specificat genericul: UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD 
/ COMPLEXUL UNIVERSITAR DE STUDII MULTICULTURALE ŞI PATRIMONIALE, iar mai apoi 
structura universitară organizatoare,  colaboratorii, sponzorii etc. 
 
Art.8. Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale va colabora îndeaproape 
cu Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”, Editura „Vasile Goldiş” University Press, 
Casa Universitarilor şi studenţilor, Centrul italian, Colecţia de Artă "Donaţia Doina şi Baruţu T. 
Arghezi", cu revistele universităţii - care pot beneficia de cercetările rezultate din activităţile 
specifice, cu facultăţile şi departamentele universităţii . 
 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAJahUKEwjnh97BoszIAhVCRBQKHXeVAwQ&url=http%3A%2F%2Fwww.euni.de%2Ftools%2Fjobpopup.php%3Flang%3Den%26option%3DshowJobs%26jobid%3D43470%26jobtyp%3D10%26university%3DVasile%2BGoldis%2BWestern%2BUniversity%2Bof%2BArad%26country%3DRO%26sid%3D44626&usg=AFQjCNEJT30JF0htgDY5StNHYFjW8XsvHw
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Art.9. (1) Revistele Complexului universitar de studii multiculturale si patrimoniale, sunt 
revistele structurilor componente, reviste care işi păstrează autonomia de organizare şi 
funcţionare; 
(2) Se vor pune bazele unei reviste proprii Complexului universitar de studii multiculturale şi 
patrimoniale, revistă de cultură şi ştiinţă, sub denumirea: „Revista de studii multiculturale şi 
patrimoniale”.  
 
Art.10. Promovarea Complexului universitar de studii multiculturale şi patrimoniale se va face: 

- virtual, prin crearea unui site, fiecare dintre componentele complexului regăsindu-se pe 
internet, printr-un site propriu; 

- prin postul Goldis Tv; 
- prin structurile de presă ale universităţii: Tribuna universităţii, Viaţa studenţească, etc. 
- prin presa locală şi centrală; 
- prin intermediul partenerilor.  

 

CAP. 3. Organele de conducere 

 
Art. 11. Conducerea Complexului universitar de studii multiculturale şi patrimoniale este 
asigurată de: 

- Director; 
- Consiliul director. 

      

Art. 12 Directorul 
(1) Activitatea curentă a Complexului universitar de studii multiculturale şi patrimoniale  este 
condusă de director, numit pentru o perioadă de 4 ani. La expirarea acestui termen, în funcţie 
de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungită. 
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se realizează prin hotărârea Senatului 
universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, la propunerea Rectorului Universităţii de 
Vest “Vasile Goldiş” din Arad. 
 
Art. 13.(1) Directorul stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor 
rezultate din : 

a. strategia programelor de dezvoltare a Complexului; 
b. programul anual de activitate; 
c. bugetul de venituri şi cheltuieli; 
d. programul de investiţii; 
e. sisteme de asigurare a calităţii; 
f. alte obligaţii. 

(2) Directorul are în principal următoarele responsabilităţi: 
a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Complexului universitar de studii 

multiculturale si patrimoniale în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii etc; 
b) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a 

Complexului; 
c) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea tuturor operaţiunilor, planurilor,etc; 
d) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor activităţilor culturale / cercetării. 
e) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie/senat. 
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Art.  14 Consiliul director 
(1) Consiliul director este format din directorii structurilor / centrelor componente 
ale Complexului. 
(2) Directorul face parte de drept din consiliul director. 
(3) Consiliul director este condus de directorul complexului. 
 
Art.  15  Atribuţiile principale ale consiliului director sunt următoarele: 

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii Complexului universitar de 
studii multiculturale şi patrimoniale. 

b)  avizează planurile anuale ale fiecărei structuri componente a Complexului. 
c) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea programelor culturale şi lucrărilor de 

cercetare ştiinţifică; 
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual cultural, de 

cercetare-dezvoltare şi inovare al Complexului; 
e) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter cultural şi ştiinţific; 
f) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop cultural şi ştiinţific, în 

care este implicat Complexul; 
g)  urmăreşte şi evaluează realizarea obiectivelor propuse; 

 
Art.  16 La data intrarii in vigoare al prezentului regulament, acesta este format din urmatoarea 
componenţă: 

- Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec (numit Director prin Hotărârea senatului nr. 113/14.09. 
2015) 

- Conf. univ. dr. Eugen Gagea 
- Prof. univ. dr. Rodica Biris 
- Dr. Doru Sinaci 

 
Art.  17 Consiliul director se întruneşte în şedinte ori de câte ori este nevoie, dar cel putin o 
dată pe semestru pentru rezolvarea problemelor curente ale Complexului universitar de studii 
multiculturale şi patrimoniale. Hotărârile se iau prin consens, în caz de balotaj primează votul 
Directorului Complexului Universitar.  
 

CAP. 4. Dispoziţii finale 

 
Art. 18 Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale îşi începe activitatea în 
urma aprobării funcţionării de către Senatul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, avizul 
Consiliului de administratie, în baza Regulamentului aprobat, prin Hotarare de senat. 
 
Art. 19 Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului director al 
Complexului. 
Prezentul Regulament a fost avizat conform de către Consiliul de administratie în şedinţa din 
data de 11.12.2015 şi aprobat de Senat în şedinţa din data de 18.12.2015. 
 

Rector, 

Prof. univ.dr. Coralia Adina COTORACI 
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