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STATUTUL
„Centrului de cercetare în dialogul
dintre ştiinţă şi teologie”
Preambul
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” în colaborare cu
Facultatea de navigație şi transport naval din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa
(UMC), cu Facultatea de Medicină; Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia petrolului; Facultatea de Științe ale
Naturii şi Științe Agricole ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC); cu Facultatea de
Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” (UAB) din Alba Iulia; cu Facultatea de
Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, şi prin
concursul Facultăţii de inginerie maritimă şi a Departamentului cursuri pentru formare şi
dezvoltare profesională din cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa
(ANMB) – toate partenere în cadrul Programului de cercetare interdisciplinar „DIALOG
CONTEMPORAN ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI TEOLOGIE”, derulat în perioada 2012-2014 – promovează
colaborarea dintre teologi şi oamenii de ştiinţă din diverse domenii de cercetare, dialog bazat pe
competenţă ştiinţifică, organizaţională şi umană. Pentru realizarea acestui deziderat delegaţii
acestor instituţii partenere au considerat că dialogul dintre ştiinţă şi teologie nu poate fi
circumscris unui singur proiect, drept pentru care au hotărât înfiinţarea acestui Centru de
Cercetare cu titulatura ”Centru de cercetare în dialogul dintre ştiinţă şi teologie”.
Dialogul dintre știință şi religie a existat dintotdeauna, fie că a dus la acorduri sau
controverse. Acum însă, ştiinţa este deschisă către mister; îşi recunoaşte originile, fundamentele
care urmăresc tocmai acest destin, de a nu se opri din cercetarea misterului, a inefabilului, în
ciuda tuturor descoperirilor şi dovezilor concrete, materiale pe care le află: Drumul spre mister
este presărat de dovezi materiale. Poate fi acest dialog formulat astăzi cu toate criteriile, operat
riguros şi civilizat, întrunind toate premisele necesare: cadru social relaxat (fără afronturi sau
destituiri aduse vreuneia din părţi), cu specialişti competenţi ai ambelor paradigme şi mai ales
cunoştinţe profunde, înrădăcinate deja pe un sol bogat în tradiţii şi cercetări trăite impetuos de
secole bune? Aceasta este misiunea Centrului nostru de cercetare, de a demonstra fertilitatea
unui astfel de dialog, realizat în societatea academică între savanţi entuziaşti şi teologi întăriţi în
credinţă şi oarecum erudiţi în tradiţia patristică şi eclezială interconfesională. Vom încerca
împreună să vedem dacă este posibilă dialogul spornic între cele două paradigme, cea ştiinţifică
şi cea teologică. Păstrându-ne identitatea epistemică, să căutăm punctele de întâlnire, de
convergență, clădind în felul acesta un orizont al comunicării și complementarității între cele
două domenii ale reflecției și cunoașterii (revelate și naturale). Nu dorim ca încercarea noastră
să constituie un argument favorabil pentru încercări fuzioniste, scientiste, o idee pe cât de
seducătoare, pe atât de utopică şi dăunătoare.
În acest sens, în cadrul ”Centrului de cercetare în dialogul dintre ştiinţă şi teologie” Constanţa
vom aborda teme privind cunoașterea și speranța, comunicare și comuniune, credință și
încredere, iubire și raționalitate, multiculturalitatea, dialogul intercultural şi interdisciplinar,
dezvoltarea personală şi morală, integrarea în diversitate, identitate şi reciprocitate, dialog onest
şi răspunsuri univoce etc.
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Capitolul 1. Constituire şi identificare (Denumire, participanţi, structură, formă
juridică, reprezentare, durată de activitate, sediu)
Art. 1. Centrul de Cercetare în dialogul dintre ştiinţă şi teologie, înfiinţat în cadrul
Universității “Ovidius” din Constanţa, referit în continuare prin acronimul RCDST 1, este
o unitate academică de cercetare, organizată şi administrată în cadrul Universităţii
„Ovidius”, independent de conducerea unei facultăţi, catedre sau departament anume,
fiind constituit în vederea concentrării şi dezvoltării experienţei profesionale pentru
desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice performante în toate domeniile în care Centrul are
specialişti: teologie, fizică, chimie, anatomie, genetică, neurologie, psihologie,
microbiologie şi matematică. RCDST foloseşte personalitatea juridică a Universităţii
Ovidius Constanţa.

Art. 2. Centrul de Cercetare RCDST este înfiinţat prin actul constitutiv cu nr. de
înregistrare 1430 / 12. 12. 2013 al UOC, care defineşte principala menire a acestuia: de a
identifica şi răspunde principalelor 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; promovarea muncii de cercetare a
personalului didactic, a cercetătorilor, doctoranzilor şi studenţilor Instituţiilor
partenere, precum şi încurajarea continuării şi extinderii colaborării ştiinţifice cu
cercetători şi centre din ţară şi din străinătate.
Art. 3. Centrul de cercetare se înfiinţează în colaborare cu Universitatea Maritimă –
Constanţa (UMC), cu Universitatea „1 Decembrie 1918”– Alba Iulia (UAB), cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi (UAIC) şi cu concursul Academiei navale
„Mircea cel Bătrân” - Constanţa (ANMB), iar membrii centrului de cercetare provin
dintre cadre titulare ale acestor instituţii de învăţământ.
Art. 4. Sediul Centrului de Cercetare UOC este în Constanţa, Aleea Universităţii nr. 1,
900472, România. Nr. tel. de contact: 0040.723.198.555, e-mail: office@rcdst.ro.
Art. 5. Centrul se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.

Capitolul 2. MISIUNE ŞI OBIECTIVE

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.

1

După traducerea în lb. engl. a titulaturii, Research center on the Dialogue between Science and

Theology, denumire pe care o preia şi site-ul oficial al centrului.
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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;
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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.
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Capitolul 3. Organizarea şi conducerea Centrului
Art. 12. Membrii Centrului sunt cadrele didactice universitare care cunosc statutul
acestuia şi îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului.
Art. 13. Toţi membrii Centrului au următoarele atribuţii:

a) să respecte prevederile Statutului, precum şi hotărârile şi deciziile organelor de
conducere ale Centrului;
b) să participe la activităţile FOND şi să contribuie la dezvoltarea acesteia sub toate
aspectele sale;
c) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor din programele de cercetare ştiinţifică
ale UOC şi să contribuie, prin activitatea lor, la creşterea prestigiului Centrului;
d) să se supună anual evaluării pe baza procedurilor care se aplică personalului
didactic;
e) să nu întreprindă acţiuni contrare prevederilor prezentului statut şi intereselor
Centrului;
f) să facă propuneri de teme de cercetare ştiinţifică pentru programele pe termen
mediu şi pentru programele anuale ale UOC;
g) să atragă colaboratori de muncă din mediul academic şi bisericesc, inclusiv
pentru perfectarea de contracte de cercetare ştiinţifică;
h) să iniţieze granturi de cercetare ştiinţifică.
Art. 14. Toţi membrii Centrului au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale
Centrului;
b) să facă propuneri de completare sau modificare a prezentului statut, în scopul
îmbunătăţirii activităţii Centrului.
Art. 15. Organizarea și conducerea operativă a RCDST cade sub responsabilitatea
directorului RCDST, a Consiliului director (CD) şi a Biroului Administrativ (BA).

15. 1) CD este format din 5 membri: Preşedintele onorific al Centrului, Directorul
Executiv şi câte un reprezentant al celor 3 domenii de cercetare – laboratoare de
cercetare – (Cosmologie, Viaţă în univers şi Antropologie). Aceşti reprezentanţi sunt aleşi
pe o perioadă de patru ani de către membrii de drept ai Centrului. Numărul membrilor
Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.
15. 2). B.A. este format din persoane cu rol de administrare și coordonare a
activităților centrului (relații cu publicul/secretariat, editare materiale, gestionare
resurse, referenți, traducători, informatician etc.).
Art. 16. Centrul de cercetare este structurat pe colective de cercetare pe criterii de
specializare tematică sau obligații contractuale (proiecte de cercetare), conduse de către
un şef de colectiv, conform organigramei din anexa 3, care face parte din prezentul
Regulament. Funcţia de şef de laborator poate fi dobândită în acord cu prevederile de la
cap.7.

Art. 17. Adunarea Generală se întrunește o dată pe an; se consideră legal constituită
în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor. Poate fi convocată și în mod
extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în articolul 16
sau la cererea semnată de cel puțin 33% din membrii Centrului. Adunarea Generală are
următoarele competențe:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

modifică Actul Constitutiv şi Statutul RCDST;
desemnarea membrilor de onoare;
aprobă strategia FOND la propunerea Consiliul Director;
excluderea membrilor din centru cf. art. 36;
alegerea şi revocarea organelor de conducere;
înfiinţarea / desfiinţarea unui post de conducere considerat (in-)util;
aprobarea „Planului Anual de Cercetare al RCDST”.

Art. 18. Consiliul director (CD) ia decizii prin consultarea membrilor RCDST şi sunt
girate de votul a cel puţin ½ + 1 din membri prezenţi. Hotărârile adoptate sunt
obligatorii pentru toţi membrii RCDST.
Art. 19. Atribuţiile consiliului director sunt următoarele:

a) analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de
perspectivă;
b) coordonează activitatea colectivelor de Cercetare Ştiinţifică;
c) identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare;
d) analizează şi aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de
cercetare ştiinţifică şi modul de executare al acestuia;
e) asigură consilierea, logistica şi informaţii structurilor din Universitatea „Ovidius”
Constanţa atât pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, cât şi pentru cea financiară;
f) sprijină cadrele didactice şi cercetătorii pentru elaborarea documentaţiilor de
participare la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de
cercetare ştiinţifică de la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi
economici etc. din ţară şi străinătate;
g) asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne
şi internaţionale, precum şi proiectele finanţate de Banca Mondială şi Guvernul
României, dezvoltând competenţele în domeniul managementului de proiecte;
h) întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul
Centrului de Cercetare şi propune direcţii de dezvoltare a cercetării ştiinţifice;
i) organizează, întreţine şi gestionează baza de date a cercetării ştiinţifice din cadrul
Centrului de Cercetare cu sprijinul departamentelor şi responsabililor de programe de
cercetare;
j) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al RCDST.
Consiliul director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. Preşedintele onorific al RCDST este ales pentru un mandat de 4 ani de către
Adunarea Generală a RCDST. Preşedintele onorific al centrului trebuie să aibă gradul
didactic de profesor sau conferențiar universitar. Atribuțiile Preşedintele onorific al
centrului sunt următoarele:

a) prezidează ședințele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
b) reprezintă Centrul în relația cu Universitatea Ovidius din Constanţa, inclusiv în
Consiliul Științific al UOC;
c) reprezintă Centrul în relațiile cu alte structuri de învățământ superior şi de
cercetare din țară şi din străinătate;
d) reprezintă RCDST în relaţiile cu instituții publice sau private – potențiali
beneficiarii şi partenerii externi;
e) contrasemnează actele şi documentele adoptate de organele de conducere ale
Centrului;
f) manageriază Centrul împreună cu membrii CD.
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Art. 21. Directorul Executiv al RCDST este ales pentru un mandat de 4 ani, putând fi
reales de mai multe ori, de către Adunarea Generală a Membrilor Centrului (a se avea in
vedere observaţia de la Art. 17.e). Directorul Executiv al centrului poate avea gradul
didactic de profesor/ conferențiar/lector universitar. Atribuțiile Directorului Executiv
sunt următoarele:

a) suplineşte Preşedintele onorific în absența sau prin delegarea acestuia;
b) reprezintă Centrul în relaţiile cu terţii, cu împuternicirea Consiliului Director;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Centrului, şi efectuează acte materiale,
în limitele mandatului primit de la Consiliul Director;
d) gestionarea problemelor curente de administrare a centrului împreună cu
membrii BA;
e) aprobă depunerea în competiţii a cererilor de finanţare pentru proiecte ce
folosesc resursa umană şi infrastructura centrului, pe baza strategiei aprobate de
Adunarea Generală şi după consultarea cu membrii Consiliul Director;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei colaboratorilor;
g) organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda Adunării
Generale;
h) asigură conducerea executivă a activităţilor de cercetare ştiinţifică din cadrul
Centrului. Emiterea deciziilor le va face împreună cu Consiliul Director al CC.
Art. 22. Atribuțiile Secretarului Științific sunt următoarele:

a) avizarea politicilor şi a obiectivelor științifice ale centrului;
b) avizarea internă, pe faze, a contractelor de cercetare si a documentelor cu
caracter științific care sunt trimise în exteriorul Centrului;
c) recomandă Adunării Generale desemnarea membrilor de onoare;
d) întocmeşte documentele necesare pentru fiecare activitatea a RCDST;
e) e) ajută la întreţinerea site-ului Centrului prin actualizarea informaţiilor.

Art. 23. Secretarul Știinţific al RCDST este ales pentru un mandat de 4 ani de
Adunarea Generală a Membrilor Centrului. Secretarul Științific trebuie să aibă gradul
didactic de cel puțin lector universitar şi face parte din BA.
Art. 24. Funcţiile de conducere vor fi confirmate din patru în patru ani.

Art. 25. Şefii de laboratoare se numesc de către Consiliul Director în urma analizei
unui dosar de activitate constând din:
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae detaliat;
Specificarea domeniilor de competenţă;
Opera Omnia şi punctajul conform uzanţelor în vigoare;
Rezultate care să confirme experienţa managerială în domeniul cercetării;
Prezentarea unei opţiuni proprii privind programul Centrului.

Art. 26. Consiliul director poate aproba înfiinţarea de noi laboratoare de cercetare în
cadrul RCDST în jurul colectivelor cu rezultate deosebite. Propunerile de noi laboratoare
vor fi însoţite de un raport de autoevaluare conform reglementărilor în vigoare.

Art. 27. Membrii de drept sunt cadre didactice ale Facultăţilor înscrise în Preambul
ca partenere cu drepturi egale, alte personalităţi cu contribuţie în domeniul cercetării,
precum şi doctoranzi, masteranzi şi studenţi invitaţi să se alăture colectivului în cadrul
proiectelor de cercetare. Funcţiile de coordonare şi de conducere sunt ocupate prin vot.
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Capitolul 4. Resurse umane (Înscrierea de noi membri. Suspendarea activităţii
membrilor RCDST)
Art. 28. Membrii fondatori ai RCDST sunt cadre didactice titulare ale facultăţilor
înscrise în Preambul, din Universitatea Ovidius şi ai celorlalte instituţii de învăţământ
superior: Universitatea Maritimă Constanţa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba
Iulia; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Academia navală „Mircea cel Bătrân”
din Constanţa, care au semnat actul de constituire a RCDST.
Art. 29. RCDST poate desemna membrii de onoare, persoane fizice din țară şi
străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creșterea prestigiului RCDST.

Art. 30. Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunța la
calitatea de membru al centrului, în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate
fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret
cu un număr de voturi egal cu ½ + 1 din numărul membrilor RCDST.

Art. 31. Membri colaboratori ai Centrului pot fi cadre didactice de la alte instituţii
de învăţământ superior din ţară şi străinătate, la propunerea Consiliul Director.
Art. 32. Poate deveni membru al RCDST oricare persoană care dovedeşte că prin
activitatea poate contribui la realizarea obiectivelor centrului, indiferent dacă are sau nu
calitatea de membru în alt centru de cercetare și care își exprimă intenția de a contribui
la realizarea obiectivelor Centrului prin completarea unei cereri de înscriere în RCDST.
Cererea va fi aprobată de Consiliul Director al RCDST.
Art. 33. Pentru înscriere, un candidat va prezenta un dosar de înscriere, compus din:

• Curriculum Vitae detaliat;
• Specificarea domeniilor de competenţă în acord cu domeniile de cercetare ale
RCDST;
• Lista lucrărilor ştiinţifice pe ultimii 5 ani (prealabil înscrierii);
• recomandare din partea unui şef de laborator de cercetare.
Pentru înscrierea studenţilor masteranzi / doctoranzi specificarea alineatelor 2 şi 3
este opţională.

Art. 34. Noii membri vor putea fi aleşi în Consiliul director al RCDST numai după
participarea cu activitate de cercetare timp de cel puţin 1 an. Sunt exceptaţi de la acest
articol noii membri care dovedesc rezultate de cercetare de excepţie, care depăşesc prin
rezultate punctajul individual maxim al unui membru activ.
Art. 35. Un membru nou înscris al Centrului dobândeşte statutul de membru activ
după 6 luni de activitate în cadrul Centrului.

Art. 36. Schimbarea unui membru al Consiliului director poate fi efectuată în una din
următoarele condiţii:

• Imposibilitatea exercitării pe un interval de timp mai mare de 6 luni; face
excepţie perioada în care persoana în cauză este plecată în străinătate pentru efectuarea
unui stagiu de perfecţionare în domeniu; în acest caz, pentru funcţia respectivă se poate
numi un înlocuitor delegat;
• Plecarea din cadrul Centrului;
• Abateri grave de la deontologia profesională specifică cercetării;
• Ocuparea unor funcţii eligibile preferate de persoana aleasă.
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Lista membrilor activi ai Centrului se actualizează în fiecare an calendaristic în
perioada 01.01 – 15.02 la propunerea şefilor laboratoarelor de cercetare.

Capitolul 5. Resurse materiale

Art. 37. Baza materială este asigurată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Constanţa, unde funcţionează un birou permanent al Centrului. Facultatea poate pune la
dispoziţie – spre folosinţă, nu în scop patrimonial – bunurile din dotare pentru
activitatea de cercetare, precum şi pentru organizarea de sesiuni ştiinţifice, consfătuiri şi
cursuri de formare: Biblioteca facultăţii şi a Eparhiei; Tipografia Eparhială; Cabinetul de
informatică; Aula, săli, birouri, laptop, video-proiector şi alte dotări complexe constând
din mijloace de învăţământ etc. Prin acordul Facultăţilor partenere vor putea fi folosite,
de asemenea, săli şi laboratoare disponibile (acces la sălile și echipamentele din Corpul
A, respectiv Corpul B ale Campusului Universității „Ovidius” din Constanţa, aleea
Universităţii, nr. 1) pentru întâlniri şi prezentări făcute în faţa studenţilor, pentru
simpozioane şi conferinţe, pentru întâlnirile Adunării Generale etc.
Art. 38. Rezultatele cercetării științifice a centrului vor putea fi publicate în Revista
„Theologia Pontica” – revistă de specialitate a RCDST care se tipărește în ediție bianuală
într-o editură acreditată CNCS -, precum și în alte reviste de specialitate indexate
ISI/BDI/B din țară și din străinătate cu care există parteneriate încheiate.

Art. 39. Manifestările științifice (conferințe, simpozioane, mese rotunde, etc.) ale
RCDST vor fi organizate în funcție de temele de interes ale grupurilor de cercetare din
centru; lucrările prezentate vor putea fi publicate prin ediții speciale ale Revistelor şi
alte Jurnale acreditate CNCS sau indexate BDI/ISI cu care Centrul încheie contracte de
parteneriat, iar publicarea va fi susținută de RCDST sau/şi de UOC ori universităţile
partenere cf. acordului cu acestea.
Art. 40. Minuta şedinţelor Consiliului Director se va consemna într-un registru prin
grija Secretarului ştiinţific şi se va certifica de către Preşedintele Consiliului Director sau,
în absenţa acestuia, de către Directorul executiv. Minuta se va comunica tuturor
membrilor Centrului în termen de 10 zile calendaristice.

Capitolul 6. Finanţarea în cadrul RCDST

Art. 41. Până la dobândirea autonomiei financiare a Centrului, fiecare cercetare este
urmărită de directorul de proiect / program. La schimbarea statutului financiar al
Centrului se vor revedea şi prevederile din acest articol.
Art. 42. Sursele principale de finanţare în cadrul RCDST sunt:

a) Fondurile atrase prin granturile de cercetare câştigate prin competiţie de
membrii fondatori şi/sau de membrii activi după data constituirii RCDST;
b) organizarea şi participarea în colaborare cu alte instituţii la realizarea de
manifestări ştiinţifice în domeniile cercetării (art. 7);
c) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi
proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv de parteneriat public-privat;
d) oferirea de asistenţă specifică instituţiilor interesate şi prestarea de servicii
ştiinţifice în domeniul culturii;
e) editarea şi vânzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii de specialitate;
f) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;
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g) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;
h) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
i) alte activităţi specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale
legale;
j) fonduri rezultate din lucrări de cercetare ştiinţifică şi tehnică desfăşurate pe bază
de contracte cu terţi;
k) Taxe de participare la cursurile de formare continuă şi la manifestările ştiinţifice
organizate de RCDST;
l) Valorificarea materialelor documentare elaborate.
Art. 43. Membrii Centrului – cu funcţie sau nu – nu vor fi remuneraţi pentru
activitatea exercitată în cadrul Consiliului Director, activitatea tuturor membrilor RCDST
fiind de comun acord voluntară până la câştigarea de granturi sau proiecte bugetate.

Art. 44. Regimul fondurilor de finanţare se supune legislaţiei în vigoare, Cartei UOC şi
Regulamentului de cercetare ştiinţifică în cadrul UOC. Acest regim poate fi modificat
numai în condiţii legale.
Art. 45. Pentru a sprijini activităţile aflate curent în derulare, se vor putea folosi
resursele indicate în art. 42. Evidenţa acestui sprijin va fi ţinută de Trezorier, autorizată
de directorul Centrului şi va fi derulată de directorul de proiect.

Art. 46. Prin hotărârea Adunării Generale a RCDST, se poate constitui un fond al
centrului de cercetare rezultat dintr-un procent stabilit din cota de regie. Scopul esenţial
al acestui fond, care este gestionat de către Consiliul Director, este acela de a regulariza
cheltuielile curente, de a asigura demararea şi/sau continuitatea funcţionări unor
proiecte, investiţii în echipamente etc.

Art. 47. Resursele financiare proprii vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnicomateriale de cercetare, acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare, stimularea
materială a personalului centrului de cercetare, organizarea de sesiuni ştiinţifice sau
consfătuiri, publicarea volumelor de cercetare, contribuţii pentru dezvoltarea cercetării
şi a relaţiilor cu cercetători din alte centre naţionale/internaţionale sau deplasări în
ţară/străinătate a personalului RCDST exclusiv prin delegaţie primită de la CD şi în
interesul Centrului.

Art. 48. Gestionarea resurselor câştigate şi venite prin UOC (cf. art. 42, alin a-d) se va
face prin Biroul Administrativ al RCDST şi prin Direcția Financiar-Contabilă și
Departamentul Cercetare ale Universității „Ovidius” din Constanţa, de care centrul este
direct dependent. Fondurile proprii primite din donaţii şi alte fonduri (cf. art. 42, alin. el) se vor gestiona intern, de către organismele de conducere ale RCDST. Controlul
gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare.

Capitolul 7. Recompense şi stimulente

Art. 49. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este
salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi aprobate în
devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă, prin contabilitatea Universităţii.

Art. 50. Personalul din conducerea executivă Centrului de Cercetare poate primi o
indemnizaţie, din fonduri extrabugetare, la propunerea membrilor Centrului de
cercetare, pe baza normelor legale în vigoare.
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Art. 51. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi
sprijinită financiar, în măsura existenţei fondurilor. Cererile sunt avizate de trezorier şi
aprobate de Consiliului Director al Centrului de Cercetare şi înaintate spre informare
Consiliului de administraţie sau Biroului Senatului UOC.

Capitolul 8. Vizibilitate

Art. 52. În vederea creşterii vizibilităţii activităţii de cercetare, precum şi a
competenţelor de cercetare, dezvoltare şi inovarea a RCDST la nivel local, naţional şi
internaţional, Consiliul Director va coordona crearea şi menţinerea la zi al unui site al
Centrului de Cercetare în limbile română şi engleză. Site-ul va conţine informaţii
relevante referitoare la activitatea centrului respectiv a laboratoarelor sale de cercetare.

Art. 53. Asigurarea vizibilităţii RCDST, precum şi stabilirea pe această bază de relaţii
de cooperare ştiinţifică la nivel local, naţional şi internaţional, este o îndatorire
fundamentală a conducerii centrului şi a fiecărui membru al acestuia.

Capitolul 9. Dispoziții finale şi tranzitorii

Art. 54. Activitatea științifică și financiară a RCDST respectă Regulamentul privind
organizarea, desfășurarea și finanțarea activității de cercetare al Universității „Ovidius”
din Constanţa și se desfășoară în conformitate cu statutul propriu de funcționare.

Art. 55. Lărgirea domeniilor de cercetare a RCDST se va face pe baza unui Dosar de
Fundamentare care urmează a fi discutat de către Consiliul Director, pe baza unei
analize prealabile din cadrul laboratorului respectiv. Decizia Consiliului Director va fi
comunicată apoi tuturor membrilor RCDST.

Art. 56. După fiecare legislaţie de 4 ani se va analiza activitatea RCDST şi se vor putea
face propuneri de îmbunătăţire a acesteia.

Art. 57. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generală sau
prin petiție semnată de cel puțin ½ +1 din membrii activi ai RCDST. Amendamentele vor
fi adoptate prin votul favorabil a cel puțin doua treimi din numărul membrilor Centrului
și se vor concretiza în modificarea statutului prin acte adiționale.

Art. 58. Centrul nu are ştampilă proprie, putând folosi ştampila UOC cu aprobarea
Rectorului. Ca însemn propriu RCDST are logo-ul din imaginea 1 (lanţul ADN terminat cu
o metanie cu crucifix).
Art. 59. Prezentul Statut a fost elaborat, revizuit şi adoptat în Adunarea Generală a
SRTC din data de 15.10.2013 şi se completează cu alte dispoziții legale în vigoare.

Art. 60. Prezentul Statut (9 capitole şi 60 articole) intră în vigoare după aprobarea sa
de către Senatul UOC. Propunerile privind modificările şi completările ulterioare ţin de
competenţa Departamentului Cercetării Ştiinţifice UOC.

Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa din ….... octombrie
2013.
PREŞEDINTE ONORIFIC

Prof. Univ. Dr. GÎRŢU Mihai

DIRECTOR EXECUTIV

Lect. Univ. Dr. CIOCAN Tudor Cosmin
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Anexa 2
PERSONALUL CENTRULUI DE CERCETARE

în dialogul dintre ştiinţă şi teologie – Constanţa
Nr. crt.

Numele şi
prenumele

Gradul didactic,
ştiinţific, specializarea

Atribuţii în cadrul
Centrului

1.

GÎRŢU Mihai

Prof. Univ. Dr.

Preşedinte onorific

3.

BORDEI Petru

Prof. Univ. Dr.

Şef laborator

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CIOCAN Tudor Cosmin
ARGINTARU Dănuţ
MARICA Mircea

DINA Constantin

ISTODOR Gheorghe
NICULCEA Adrian

POPOVICI Ioan-Mircea
AONOFRIESEI Florin

AXELERAD-DOCU Any
CĂPRIOARĂ Daniela

PANAITESCU Liliana
POPESCU Viorica

MARTINESCU Alina
POPA Claudia

Lect. Univ. Dr.

Director executiv

Lect. Univ. Dr. (UMC Constanţa)
Lect. Univ. Dr.
Lect. Univ. Dr.

Prof. Univ. Dr.
Prof. Univ. Dr.

Prof. Univ. Dr. (UMC Constanţa)
Conf. Univ. Dr.
Conf. Univ. Dr.

Prof. Univ. Dr. GÎRŢU Mihai

Membru
Membru
Membru

Conf. Univ. Dr.

Membru

Lect. Univ. Dr.
Lect. Univ. Dr.

Asist. Univ. Drd. (UMC Constanţa)

PREŞEDINTE ONORIFIC

Membru

Membru

Conf. Univ. Dr.

ANDREI (Anton)
Gabriela

CIZER Laura - Diana

Membru

Membru

Conf. Univ. Dr.

Prof. Univ. Dr. (UAB Alba Iulia)

CIOCAN Maria

Şef laborator

Secretar ştiinţific
Membru

HIMCINSHI Mihai

PETRARU Gheorghe

Şef laborator

Prof. Univ. Dr. (UAIC Iaşi)
Profesor dr. (ANMB)

Lect. Univ. dr. (ANMB)

Membru

Membru colaborator
Membru colaborator
Membru (BA)
Membru (BA)
Membru (BA)

DIRECTOR EXECUTIV

Lect. Univ. Dr. CIOCAN Tudor Cosmin

