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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1.1  
Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) este înfiinţat în cadrul Universităţii 
„Tibiscus” din Timişoara, denumită în continuare UTT. 
 
Art. 1.2.  
Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) nu are personalitate juridică. 
 
Art. 1.3. 
Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) face parte din Departamentul de 
cercetare științifică și creație academică (DCSCA) din UTT și este subordonat Senatului Universității 
„Tibiscus” din Timișoara. 
 
Art. 1.4. 
Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) s-a înființat cu aprobarea Senatului 
UTT. 
 
Art. 1.5. 
Funcţionarea în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara aCentrului de Cercetare în Informatică 
Multidisciplinară (CCIM) se desfăşoară conform: 

- Legii Învățământului nr.1/2011, cu completările ulterioare; 
- Standardelor privind promovarea cadrelor didactice și de cercetare din UTT; 
- Cartei Universității „Tibiscus” din Timișoara; 
- Regulamentului de organizare și funcționare, care poate fi modificat şi completat prin Hotărâri 

ale Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timișoara; 
- Regulamentului Departamentului de cercetare științifică și creație academică, denumit în 

continuare DCSCA; 
- Codului eticii și deontologiei universitare din UTT; 
- Metodologiei de evaluare/acreditare a centrelor de cercetare din UTT; 
- Metodologiei de evaluare a personalului didactic și de cercetare din UTT; 
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Ștințific al cercetării din UTT. 

 
Capitolul II. MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI 

 
Art. 2.1. 
MisiuneaCentrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)este în sprijinrea misiunii 
UTT pentru: 

- Promovarea învățării, educației, cunoașterii și științei, prin activități didactice și de cercetare în 
beneficiul facultăților UTT; 

- Furnizarea unei oferte educaționale la nivel internațional și promovarea cercetării calitative și 
cantitative; 
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- Promovarea unui învățământ orientat spre creativitate șipe stimularea cercetării fundamentale;  
- Promovarea unui învățământ centrat pe student și pe dezvoltarea competențelor intelectuale și 

metodologice necesare realizării unor cercetări valorificate în practica socială; 
- Asistarea și încurajarea studenţiilor şi masteranziilor în informarea, consilierea şi dezvoltarea 

abilităţilor de cercetare în informatică multidisciplinară.  
 
Art. 2.2. 

1. Obiectivele generalepentru realizarea misiuniiCentrului de Cercetare în Informatică 
Multidisciplinară (CCIM)sunt:  

a. Activităţi de cercetare calitativ-cantitative în informatică aplicată pe următoarele direcții: 
- stabilirea de teme pentru diseminarea lor în subiecte de licenţă şi disertaţii; 
- implicarea studenţilor și masteranzilor în efectuarea de cercetări calitative pe teme 

informatice de actualitate în informatica multidisciplinară; 
- implicarea cadrelor didactice universitare și preuniversitareîn realizarea de studii de 

cercetare calitativă în informatică multidisciplinară; 
- formarea unei baze tematice pentru proiecte de cercetare, inițierea acestor proiecte; 
- publicarea studiilor realizate prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări 

științifice, articole în volume de reviste, anale, lucrări în colectiv de autori. 

b. Activităţi de informare pentru studenţi în domeniul cercetării calitativ-cantitative în 
informatică multidisciplinară cu obiectivele: 

- prezentarea metodologiilor calitative de cercetare în informatică pe domenii 
multidisciplinare; 

- organizarea de întalniri periodice cu prezentăripentru identificarea metodelor de cercetare 
în informatică; 

- invitarea profesorilor și studenților din diferite domenii de cercetare la seminarii deschise 
organizate în cadrul Facultăţii de Calculatoare și Informatică Aplicată; 

- lansări de carte cu profil de informatică multidisciplinară în cadrul centrului. 

c. Activităţi de colaborare, parteneriate cu universități, organizaţii, instituţii de cercetare în 
informatică multidisciplinarădin țară și străinătate, cu obiectivele: 

- contracte de colaborare cu universitărți, organizaţii naţionale şi internaţionale de profil; 
- atragerea în proiectele de cercetare a cadrelor universitare, studenți, precum și a unor 

colaboratori din alte domenii de activitate care pot susține activitatea centrului de cercetare. 

d. Seminarii deschise, workshopuri susținute de profesori invitați, academicieni, personalități 
recunoscute în domeniul informaticii cu legături multidisciplinare (inginerie, psihologie, științe 
economice, drept, medicină etc). 
 

2. Ca obiectiv specific, Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară 
(CCIM)completează oferta de servicii pentru studenţii și masteranzii Universităţii „Tibiscus” 
din Timişoara, pentru a răspunde nevoilor de formare ca tineri cercetători sau viitori 
informaticieni. 
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Art. 2.3. 
ActivităţileCentrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)se desfăşoară conform 
nevoilor de formare, cercetare în domeniul informaticii corelată cu ramuri multidisciplinare,  
disciplinelor din planul de învăţământ al Facultăţii de Calculatoare și Informatică Aplicată,  
Universitatea „ Tibiscus” din Timişoara şi sunt organizate pe două dimensiuni: ştiinţe sociale şi ştiinţe 
exacte. 
 
Art. 2.4. 
Dimensiunile sunt organizate pe următoarele servicii: 

a. Oferirea facilităţilor pentru excelenţa în cercetarea calitativă în informatică (dimensiunea de 
formare, cercetare şi manifestări ştiinţifice); 

b. Oferirea facilităţilor pentru excelenţa în cercetarea cantitativă şi calitativă în domenii variate 
(dimensiunea pentru excelenţă în cercetarea calitativă şi cantitativă în domenii variate); 

c. Organizarea de evenimente ştiinţifice (dimensiunea de organizare de manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale în ştiinţe sociale şi ştiinţe exacte); 

d. Stabilirea de relaţii naţionale şi internaţionale sau networking (dimensiunea de relaţii naţionale 
şi internaţionale); 

e. Educaţie şi formare continuă; 
 
Art. 2.5. 
Domeniile de activitate ale Centrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)sunt:  

a. Activităţi de cercetări calitativ-cantitative în informatică; 
b. Activităţi de informare pentru studenţi în domeniul cercetării cantitativ-calitative în 

informatică; 
c. Activităţi de colaborare, parteneriate cu organizaţii, institute de cercetare în domeniu, naționale 

și internaționale; 
d. Activități de colaborare cu alte centre de cercetare sau unități de cercetare din UTT;  
e. Organizarea de manifestări, conferințe, simpozioane, workshopuri naționale și internaționale; 
f. Implicarea în proiecte, granturi de cercetare. 

 
Capitolul III. RESPONSABILITĂŢI 

 
Art. 3.1. 
În domeniul cercetării calitative în informatică mulidisciplinară, Centrul de Cercetare în Informatică 
Multidisciplinară (CCIM)are următoarele responsabilităţi: 

a) informarea cadrelor didactice, colaboratorilor externi, a studenţilor despre activităţile centrului; 
b) stabilirea unui calendar al activităţilor centrului la fiecare început de an universitar; 
c) afişarea evenimentelor la avizierul Facultăţilor din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. 

 
Art. 3.2. 
ActivităţileCentrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM): 
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1) se desfăşoară în concordanţă cu programele şi politicile educaţionale ale MEN şi în 
conformitate cu exercitarea atribuţiilor stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi 
funcţionare. 

2) se aprobă de către directorulCentrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM). 
 
Art. 3.3. 
Pentru îndeplinirea activităţilor şi responsabilităţilor, Centrul de Cercetare în Informatică 
Multidisciplinară (CCIM)realizează colaborări atât cu instituţii de învăţământ superior, cât și cu 
instituţii de învăţământ preuniversitar, cu alte organizaţii și asociaţii profesionale din ţară și din 
străinătate. 
 
Art. 3.4. 
Departamentul pentru cercetare ștințifică și creație academică din Universitatea Tibiscus” (DCSCA) 
din Timişoara exercită controlul general asupra modului în care este organizată / coordonată activitatea 
Centrului dede Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM),precumşi asupra modului cum se 
desfăşoarăactivitatea centrului. 
 
Art. 3.5. 
În CCIM se pot înscrie cadre didactice titulare și studenți din UTT sau din alte centre universitare 
naționale sau internaționale. Cererea de înscriere în CCIM este prezentată în Anexa 1 ROF. 
 
Art. 3.6. 
CCIM are responsabilitatea de a prezenta un prim Raport de autoevaluare Departamentului de 
cercetare științifică și creație academică (DCSCA) din UTT. Modelul pentru Raportul de 
autoevaluareeste prezentat în Metodologia de Evaluare/Acreditare a Centrelor de Cercetare din 
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, (vezi Anexa 1 a Metodologiei de Evaluare/Acreditare a 
Centrelor de Cercetare din Universitatea „Tibiscus” din Timișoara). 
 
Art. 3.7. 
CCIM poate solicita evaluarea sa pentru acreditare pe baza Standardului de performanță (raportul 
dintre punctajul obținut conform criteriilor de performanță și totalul personalului cu diplomă de doctor, 
înscris în centru). 
 
Art. 3.8. 
Criteriile unice de performanță ale activității de cercetare-dezvoltare ale evaluării CCIM sunt 
aceleași criterii cu cele precizate de Departamentul pentru cercetarea ștințifică și creația academică 
(DCSCA) și sunt prezentate în Metodologia de Evaluare/Acreditare a Centrelor de Cercetare din 
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara(vezi Anexa 2 a Metodologiei de Evaluare/Acreditare a 
Centrelor de Cercetare din Universitatea „Tibiscus” din Timișoara). 

A. Performanța activității științifice, a creației academice cu (70%): calitatea resursei umane; 
impactul activității științifice; performanța activității științifice, fondurile pentru cercetarea 
științifică. 
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B. Elementele de funcționalitate și vizibilitate ale centrului de cercetare (15%): organizarea de 
seminarii; workshop-uri; existența unei pagini web a centrului; vizibilitatea centrului pe  
internet, în reviste sau Anale; atragerea studenților, masteranzilor în activități de cercetare și 
proiecte; atragerea de colaboratori din țară și străinătate. 

C. Internaționalizare (15%) cu: procentul rezultatelor cu co-autori străini; procentul invitațiilor de 
la universități din străinătate; procentul de evenimente științifice cu participare 
internațională, organizate sub coordonarea UTT, prin DCSCA. 

 
Art. 3.9. 
La fiecare început de an universitar CCIM va prezenta Departamentului de cercetare științifică și 
creație academică (DCSCA) Planul de activități pe anul universitar, care va fi aprobat de Senatul 
UTT , vezi Anexa 2 ROF. 
 
Art. 3.10. 
În evaluarea rezultatelor calitative de cercetare şi creaţie academic în CCIMse va ţine cont de standardele şi 
indicatorii de performanţă folosiţi în evaluările la nivel naţional (CNATCDU), care se referă, în principal,la: 

- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie academică în revistecotate ISI; 
- publicareadelucrăriştiinţificeşidecreaţieuniversitarăînrevistedinfluxulprincipalde publicaţii, 

indexate BDI; 
- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie universitară în volume ale unor conferinţe 

indexateISI; 
- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie universitară în volume ale unor conferinţe 

indexateBDI; 
- publicarea de tratate, monografii, studii în edituriindexate; 
- citarea lucrărilor în literatura despecialitate; 
- premii şi distincţii ştiinţifice/de creaţieobţinute; 
- nominalizarea în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse înBDI); 
- nominalizarea în colective editoriale ale unor edituri recunoscute la nivel naţional (categoria 

B CNCS) şiinternaţional; 
- invitaţii la conferinţe internaţionale indexateBDI; 
- susţineri de prelegeri înstrăinătate; 
- brevete de invenţii şiinovaţii; 
- lucrări de licență/disertație finalizate. 

 
Art. 3.11. 
Autoevaluareainițială a CCIM precum și raportul anual se va realiza de către directorul centrului, la 
ședința de senat din luna iulie, iar evaluarea periodică a  CCIM se va realiza o dată la 4 ani, de către 
organismul de evaluare al DCSCA din UTT. 
 
Art. 3.12. 
Anual, în luna iulie, CCIM va prezenta prin directorul său un raport privind activitatea de cercetare 
științifică și creație academică pentru anul universitar finalizat. Raportul CCIM, împreună cu alte 
rapoarte de evaluare ale centrelor de cercetare sau ale altor unități de cercetare din UTT vor fi înaintate 
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DCSCA, prorectorului și rectorului, analizate și interpretate pentru a stabili strategia de dezvoltare a 
cercetării din UTT. 
 
Art. 3.13. 
Evaluarea/Acreditarea CCIM se va realiza de Organismul de evaluare sau Echipa de evaluare a 
centrelor din DCSCA. 
 

Capitolul IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 
Art. 4.1 
Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) este subordonat Senatului 
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.  
 
Art. 4.2. 
Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)dezvoltă relaţii funcţionale cu 
facultăţile şi catedrele din cadrul universităţii şi relaţii de colaborare cu alte instituţii şi organizaţii de 
profil.   
 
Art. 4.3. 
Structura organizatorică aCentrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)este 
următoarea:  

(1) Conducerea Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCIM) este 
asigurată de către un director, 

(2) Coordonarea administrativă a activităţii centrului se face de către consiliul director al centrului 
format din șapte membri: 

- Directorul CCIM, 
- Cinci cadre didactice universitare de la universități din țară și străinătate, 
- Un student. 

    (3) Componenţa consiliului director al centrului este numită de către directorul CCIM, și aprobată de 
Senatul UTT. 
 

Capitolul V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
Art. 5.1. 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Cercetare în Informatică Multidisciplinară 
(CCIM)se aprobă prin Hotărâre a Senatului din Universitatea „ Tibiscus” din Timişoara în data de 
28.02.2019. 
 

Președinte Senat UTT, 
Prof. univ. dr. Loredana-Ileana VÎȘCU 
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Anexa 1 ROF  
 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN  
CENTRUL DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ MULTIDISCIPLINARĂ (CCIM) 

 
 

 
Domnule/ Doamnă Director, 

 
 
 
 
 
Subsemnatul(a) _________________________________________________________ solicit: 
 

înscrierea în Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară, 

 
Adresa de contact:  
Județ/sector  ___________________________ Localitatea_____________________________  
str ___________________________________ nr________sc_______bl________ap________ 
cod poștal ____________ Telefon: ___________________ Email:  _____________________  
Profesie/Titlu ________________________________________________________________  
Loc de muncă:  ______________________________________________________________  
CNP:  _____________________________  
 
 
 
 
 
Data: __________________ 
 
 
         Semnătura 
 
        _____________________ 
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Anexa 2 ROF 
 
 

Planul de activități pe anul universitar … 
 

Nr. 
crt. 

Perioada Denumire activitate  
(seminar, simpozion, workshop, 

conferință, publicare carte/lucrare 
științifică etc.) 

Responsabil/i 
activitate 

Locație 

     
     
     
     

 


