Art. 6. Activitatea Centrului se desfăşoară pe baza obiectivelor de cercetare ştiinţifică
definite, reglementate şi aprobate prin:
a) Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică al UOC;
b) Regulamentul cercetării ştiinţifice din cadru UOC;
c) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Cercetării Ştiinţifice UOC;
d) Statutul juridic al cercetătorului ştiinţific cuprins în ART. 285-288 al Legii 1 / 2011
privind Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior;
e) LEGEA nr. 319 din 8 iulie 2003 publicată în M. Of. nr. 530/23 iul. 2003.
Art. 7. RCDST are ca domenii generale de cercetare științele umaniste, exacte,
psiho-pedagogice și teologia cu următoarele subdomenii: fizica, astrofizica, anatomia,
genetica, neurologia, cogniția socială, studii despre identitate socială şi culturală,
importanța religiei în contextul schimbărilor sociale, teologie fundamentală ș.a.
Art. 8. Tema centrală care orientează cercetarea în cadrul RCDST este: "de a
identifica principalele teorii, ipoteze şi descoperiri ale cercetărilor moderne care vizează
(a) originea, existenţa şi evoluţia Universului, (b) apariţia vieţii pe Pământ şi alte forme
biologice existente în Univers şi (c) interacţiunea dintre latura spirituală şi cea fizică a
Omului, sub toate aspectele ei".
Art. 9. Misiunea RCDST o constituie stimularea cercetării științifice interdisciplinare
în domeniile amintite anterior și în domeniul teologiei comparate şi apologetice,
valorificând competențele și experiența specialiștilor din cadrul Universității si
contribuind la formarea tinerilor cercetători (doctoranzi, masteranzi, studenți).
Misiunea centrului este şi aceea de a stimula dialogul dintre cercetătorii din diverse
domenii ale ştiinţei şi teologii principalelor religii monoteiste, promovând tradiţiile
spiritualităţii creştin-ortodoxe şi având convingerea că ştiinţa şi religia nu sunt
incompatibile.
Art. 10. RCDST se declară deschis colaborării științifice cu toate unitățile de profil din
țară și din străinătate, pe baza unor acorduri bilaterale/parteneriate sau în cadrul unor
programe naționale sau internaționale. De asemenea, RCDST poate încheia
acorduri/contracte de colaborare cu diverse edituri şi reviste în vederea publicării
materialelor elaborate în centru.
Art. 11. 1) Principalele obiective ale Centrului sunt:
a) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă în ceea ce priveşte
dialogul dintre domeniul teologic şi domeniile ştiinţifice menţionate în Art. 7;
b) creşterea competitivităţii UOC pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării
ştiinţifice;
c) sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii
de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi formarea tinerelor cadre pentru înalta
cercetare;

d) crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme
reprezentative de cercetare;
e) dezvoltarea unei baze de cercetare;
f) stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi
internaţional;
g) identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare
ştiinţifică;
h) dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii
tuturor instituţiilor partenere ale Centrului, pentru ca cei interesaţi de activităţile de
cercetare ale Centrului de Cercetare să fie stimulaţi în vederea cercetării în procesul de
realizare a proiectelor de disertaţie şi de doctorat;
i) oferirea de consultaţii ştiinţifice studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
interesaţi de activitatea de cercetare ştiinţifică şi atragerea acestora în granturi, precum
şi programele de cercetare ale RCDST;
j) stimularea parteneriatului cu organizaţii bisericeşti şi asociaţii profesionale
interesate de domeniul de activitate al Centrului şi chiar iniţierea de programe de
formare continuă destinate preoţilor, profesorilor, asistenţilor sociali;
k) dezvoltarea unei reţele coerente şi eficiente de transmitere şi diseminare a
informaţiei de specialitate, constituindu-se într-o verigă de legătură între cercetarea
ştiinţifică academică şi discursul teologic creştin, prin relaţii concretizate şi prin
acorduri contractuale cu structuri similare din ţară şi din străinătate;
l) identificarea tuturor organizaţiilor locale, regionale, naţionale în domeniu şi
crearea unei baze de date în vederea colaborării, sinergiei resurselor, evitării duplicării
eforturilor;
m) publicarea de articole ştiinţifice, cărţi şi manuale universitare, ca rezultat al
activităţilor Centrului;
n) organizarea de manifestări ştiinţifice pentru a face cunoscute realizările Centrului
în activitatea de cercetare ştiinţifică;
o) acreditarea Centrului în circuitul naţional şi internaţional de preocupări ştiinţifice;
p) cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate.
r) dezvoltarea unor strategii de cercetare ştiinţifică interdisciplinară în domeniile
amintite în Art. 7;
s) diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor proiectelor și
programelor de cercetare ştiinţifică derulate; Informaţiile relevante pentru centru vor fi
diseminate şi prin website-ul pe care îl vom realiza şi pe care îl vom constitui într-un
forum pentru dezbaterea unor teme de interes.
t) promovarea studiilor de gen ca disciplina autonomă în curriculum-ul universitar;
includerea studiilor de gen într-o fază iniţială printre disciplinele opţionale predate
studenţilor din anii terminali, precum şi introducerea studiilor de gen ca modul al
programului de masterat din cadrul facultăţii de Teologie – dacă forurile de conducere a
facultăţilor partenere RCDST va considera oportună şi benefică aceasta.

11. 2) Pentru realizarea obiectivelor se vor desfășura diverse activități cuprinse în
Planul anual de cercetare al RCDST. Obiectivele secundare sunt:
a`) Centrul doreşte să răspundă prin activitatea sa unei absenţe manifeste a corpului
teoretic al discursului teologic apologetic, a termenilor şi conceptelor unui dialog de
înaltă ţinută intelectuală, într-un climat socio-cultural în care mişcările scientiste
concurează atât cu conceptele sănătoase ale teologiei, cât şi cu cercetările şi
descoperirile reale ale ştiinţei, căutând fragmentarea lor în absenţa ecoului necesar în
sfera reflexivităţii şi a discursului critic.
b`) Activitatea Centrului va fi axată pe proiecte concrete cu conţinut pluridisciplinar
care să contribuie la sensibilizarea tinerilor la problematica de gen, la necesitatea
vizibilizării dialogului real şi corect între ştiinţă-teologie în viaţa publică, la
conştientizarea şi sancţionarea promptă a manifestărilor scientiste antiprogresiste din
şcoli, din media, în sfera privată şi în cea publică deopotrivă.

