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STATUTUL  CENTRULUI DE CERCETARE ŞI INOVARE ÎN 

ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI “I. T. RADU” 

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 
Articolul 1. Centrul de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” al Universității 
Valahia din Târgoviște, referit în continuare prin acronimul CCISE, este o unitate academică de 
cercetare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Universității Valahia din Târgoviște. 
 
Articolul 2. Sediul CCISE este în Târgoviște, 130004 Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, România, în 
locația Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, Etajul 2, Camera 22, e-
mail: dppdvalahia@gmail.com  
 
Articolul 3. Centrul de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” - CCISE - se 
constituie pe o perioada nelimitată.  
 
Capitolul 2. Misiune și obiective 
 
Articolul 4. CCISE are ca domeniu de cercetare prioritar Psihologie și Științe ale Educației, cu 
următoarele domenii de cercetare secundare: Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia 
curriculum-ului, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Managementul 
clasei, Tehnologii informaţionale şi ale comunicaţiilor în educaţie, Didactici aplicate, Educaţia 
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adulţilor, Psihologia educaţiei, Sociologia educaţiei, precum și alte subdomenii aferente sau care 
pot avea aplicaţii in domeniul Psihologie și Științe ale Educației, sau domenii de graniță cu cele 
menționate. 
 
Articolul 5. Tematica de cercetare propusă în cadrul CCISE este descrisă în Strategia de 
Cercetare Ştiinţifică (2014-2020), şi propune o serie de teme care răspund tendinţelor actuale în 
cercetare, stabilite prin strategiile naţionale şi europene, şi cuprinse în Cartea Albă a Cercetării 
Ştiinţifice a Universităţii Valahia din Târgovişte. Astfel, temele de cercetare propuse (pentru 
perioada 2014-2020) sunt următoarele:  
T1. Calitatea învăţării - indicator al calităţii academice 
T2. Calitate, relevanţă şi durabilitate în cercetarea şi inovarea responsabilă 
T3. Instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică - strategie eficientă în contextul educaţiei formale şi 
non-formale 
T4. Rolul TIC în construcţia colaborativă a cunoaşterii ştiinţifice  
T5. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale - obiectiv al formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor 
didactice 
T6. Curriculum, instruire, evaluare din perspectiva pedagogiei postmoderne 
T7. Rolul parteneriatelor educaţionale în promovarea Educaţiei pentru Sănătate 
La acestea, se adaugă alte două teme, care sunt reclamate de condiţiile actuale socio-culturale, 
dar şi de priorităţile de finanţare prin diverse programe: 
T8. Educaţie şi societate în postmodernitate 
T9. Cultură şi spiritualitate românească 
 
Articolul 6. Misiunea CCISE o constituie stimularea cercetării științifice în domeniile de cercetare 
menţionate anterior și în cadrul temelor alese, valorificând competențele și experiența cadrelor 
didactice membre ale CCISE, şi contribuind la formarea tinerilor cercetători (doctoranzi, 
masteranzi, studenți). 
 
Articolul 7. CCISE se declară deschis colaborării științifice între toate Centrele de Cercetare 
similare sau unitățile de profil din Universitatea Valahia, din țară și din străinătate, fie pe baza unor 
acorduri bilaterale/parteneriate, fie în cadrul unor programe naționale sau internaționale.  
 
Articolul 8. Obiectivele CCISE urmăresc cu fidelitate obiectivele generale pentru activităţile de 
cercetare ştiinţifică ale D.P.P.D. care vin în concordanţă cu cele propuse prin Cartea Albă a 
Cercetării Ştiinţifice a Universităţii Valahia din Târgovişte, acestea fiind:  
1. Implementarea unor soluţii şi mecanisme care corespund setului de bune practici internaţionale 
din domeniul cercetării științifice; 
2. Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice pentru asigurarea 
vizibilităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale a CCISE, precum şi a membrilor acestuia; 
3. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, necesară 
unei cercetări de performanţă la nivelul CCISE. 
În particular, obiectivele generale pentru activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul 
CCISE, sunt: 
• Abordarea unor teme de cercetare cu relevanţă teoretică sau/şi aplicativă, în acord cu 
tendinţele actuale în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei, cu deschidere spre  
interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate; 
• Realizarea unor cercetări prin valorificarea tendinţelor de modernizare a metodologiei cercetării, 
folosirea tehnicilor moderne de colectare a datelor, a programelor computerizate  de prelucrare a 
acestora şi de analiză complexă, cantitativă şi calitativă; 
• Specializarea membrilor cadrelor didactice pe domenii tematice şi abordări metodologice 
concomitent cu promovarea cercetării în echipă; 
• Participarea la competiţii pentru finanţarea cercetării prin granturi şi contracte de cercetare 
(programe naţionale în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare, programe internaţionale 
în cadrul Orizont 2020, Erasmus+, etc.). 
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Capitolul 3. Membrii şi aspecte organizatorice ale Centrului de Cercetare 
 
Articolul 9. Membrii CCISE sunt cadre didactice titulare, cercetători, masteranzi și studenți ai 
Universității care au semnat actul de constituire a CCISE. 
 
Articolul 10. Membru al CCISE poate deveni orice cadru didactic, cercetător, masterand sau 
student al UVT interesat de domeniul Psihologie și Științe ale Educației, dar și conexe cu acesta, 
care nu are calitatea de membru în alt Centru de Cercetare, și care își exprimă intenția de a 
contribui la realizarea obiectivelor CCISE prin completarea unei cereri de înscriere in Centru. 
Cererea va fi aprobata de Consiliul Director al CCISE. 
 
Articolul 11. CCISE poate desemna membri de onoare, persoane fizice din țară şi străinătate, 
care prin activitatea lor contribuie la creșterea prestigiului CCISE. 
 
Articolul 12. Orice membru se poate transfera la cerere în alt Centru de cercetări, sau poate 
renunța la calitatea de membru al CCISE, în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi 
retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale a CCISE, luată prin vot secret, cu 
un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor CCISE. Calitatea de membru impune 
participarea la toate activitățile CCISE, în raport cu interesele fiecărui membru, absența nemotivată 
de la două treimi din numărul total de activități conducând la retragerea automată a status-ului de 
membru CCISE. 
 
Articolul 13. CCISE este organizat în grupuri de cercetare pe criterii de specializare tematică sau 
obligații contractuale (proiecte de cercetare, proiecte de dezvoltare, proiecte educaţionale), 
conduse de managerii proiectelor / granturilor în derulare.  
13. a) Rezultatele cercetării științifice a membrilor Centrului de Cercetare vor fi publicate in Reviste 
ale Universității Valahia, dar și într-o revistă proprie. Revista va avea apariție bianuală, fiind 
publicată în format fizic și on-line. Totodată, rezultatele științifice ale membrilor centrului vor fi 
publicate și în alte reviste de specialitate indexate ISI/BDI/B/C din țară și din străinătate.   
13. b) Manifestările științifice (conferințe, simpozioane, mese rotunde, etc.) ale CCISE 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 Revistei mai sus menţionate, sau în alte 
jurnale/reviste acreditate CNCS - publicare susținută de CCISE. 
 
Articolul 14. CCISE este condus de Adunarea Generală a Membrilor CCISE, care se consideră 
legal constituită în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor. Adunarea Generală se întrunește 
o dată pe an. Poate fi convocată și în mod extraordinar, la cererea unuia dintre organele de 
conducere specificate la articolul 16, sau la cererea semnată de cel puțin 66% din membrii 
Centrului. 
  
Articolul 15. Adunarea Generală a Membrilor CCISE are următoarele competențe:  
a. Modificarea Statutului CCISE;  
b. Desemnarea membrilor de onoare; 
c. Excluderea membrilor din centru; 
d. Alegerea si revocarea organelor de conducere; 
e. Aprobarea Planului Anual de Cercetare al CCISE. 
 
Articolul 16.   
a) Conducerea CCISE se realizează de către Consiliul de Conducere (CC) al CCISE. 
b) CC este format din: Directorul CCISE, Directorul Adjunct (funcţie care poate exista în cazul în 
care CCISE are cel puţin 20 membri activi), Secretarul Științific, câte un reprezentant al domeniilor 
secundare de cercetare (în cazul în care CCISE are cel puțin 20 membri activi).  
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Art.17. Consiliul de Conducere al CCISE (CC) are următoarele atribuţii: 

a) elaborează politicile de cercetare și Planul Anual de Cercetare al CCISE; 

b) coordonează activitatea colectivelor de cercetare ale CCISE; 

c) identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare; 
d) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al CCISE; 

e) realizează activitatea administrativă a CCISE; 
f) diverse. 
 
Art. 18. Consiliul de Conducere (CC) ia decizii prin consultarea membrilor CCISE şi sunt girate de 
votul a cel puţin 2/3 din membri CC. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii CCISE. 
 
Articolul 19. Directorul CCISE este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a 
CCISE. Directorul Centrului trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau conferențiar universitar. 
Atribuțiile Directorului CCISE sunt următoarele:  
a. reprezentarea centrului în relația cu Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Tehnologică, 
Multidisciplinară a UVT, dar şi cu conducerea Universităţii Valahia din Târgoviște;  
b. reprezentarea CCISE în relațiile cu alte structuri similare din țară si din străinătate;  
c. reprezentarea CCISE în relaţiile cu instituții publice sau private - potențiali beneficiari şi/sau 
parteneri externi; 
d. managementul CCISE (împreună cu membrii CC). 
 
Articolul 20. Directorul Adjunct al CCISE este ales pentru un mandat de 4 ani de  Adunarea 
Generală a Membrilor Centrului (a se avea in vedere observaţia de la art. 16)  Directorul Adjunct al 
centrului poate avea gradul didactic de profesor/ conferențiar/lector universitar. Atribuțiile 
Directorului Adjunct sunt următoarele:  
a. suplinirea Directorului General in absența acestuia; 
b. gestionarea problemelor curente de administrare a centrului împreună cu membrii CC. 
 
Articolul 21. Atribuțiile Secretarului Științific sunt următoarele:  
a. avizarea politicilor si a obiectivelor științifice ale CCISE;  
b. avizarea internă, a etapelor/fazelor, a contractelor de cercetare si a documentelor cu caracter 
științific care sunt trimise în exteriorul CCISE;   
c. recomandă Adunării Generale desemnarea membrilor de onoare. 
 
Articolul 22. Secretarul Știinţific al CCISE 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. 
 
Capitolul 4. Resurse materiale si financiare 
 
Articolul 23. CCISE poate utiliza pentru activitățile sale următoarele resurse materiale: sediul 
catedrelor de la DPPD si DSE; echipamentele de TIC din sediile menționate (P.C., copiator, 
imprimanta, scanner etc.); bibliotecile de specialitate ale catedrelor participante la proiectele 
centrului. De asemenea, CCISE are acces la sălile și echipamentele din Corpul K al Universității 
„Valahia” din Târgoviște. 
 
Articolul 24. Baza materială a cercetării cuprinde, în format minimal: 
- Laborator informatic - dotat cu calculatoare și tehnică de calcul;  
- Cabinet metodic, cu următoarele dotări: calculatoare, laptop-uri, imprimante, echipament 
multifuncțional, videoproiectoare, retroproiectoare, teste psihologice, cărți de specialitate, ghiduri 
şi îndrumare metodice, materiale multimedia educaţionale, alte lucrări de specialitate; 
- Acces la laboratoarele multimedia şi bibliotecile Universităţii, în funcţie de necesităţile 
programelor de cercetare; 



 5 

- Acces la bazele de date care cuprind articole științifice (Web of Science, Scopus, ScienceDirect, 
ProQuest, EBSCO, DOAJ etc.); 
 
Articolul 25. Resursele financiare ale CCISE sunt obținute din proiecte și contracte de cercetare 
derulate sau aflate în derulare ale membrilor, sponsorizări și donații, taxe de participare la 
manifestări științifice organizate de CCISE. 
 
Articolul 26. Gestionarea resurselor se va face prin eforturi proprii, dar antrenând și Direcția 
Financiar-Contabilă, respectiv Departamentul Cercetare, ambele ale Universității „Valahia” din 
Târgoviște, de care centrul este direct dependent. Fondurile se vor gestiona de către organismele 
de conducere ale CCISE. Controlul gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare. 
 
Capitolul 5. Lichidare, dizolvare 
 
Articolul 27. Dizolvarea CCISE poate fi decisă de UVT, care va stabili totodată și destinația 
fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului și a bunurilor sale se face în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 
Capitolul 6. Dispoziții finale 
 
Articolul 28. Activitatea științifică și financiară a CCISE respectă Regulamentul privind 
organizarea, desfășurarea și finanțarea activității de cercetare al Universității 
„Valahia” din Târgoviște și se desfășoară în conformitate cu statutul propriu de funcționare.  
 
Articolul 29. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generală sau prin 
petiție semnată de cel puțin 66 % din membrii CCISE. 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.  
 
Articolul 30. CCISE poate încheia parteneriate de activitate ştiinţifică cu instituţii similare din zona 
educațională, culturală, a științelor exacte și a științelor umaniste din țară și străinătate. 
 
Articolul 31. Prezentul Statut a fost discutat în Şedinţele preliminare de Constituire, începând cu 
1.10.2016, şi a fost adoptat în Adunarea Generală din data de 20.02.2017, fiind completat cu alte 
dispoziții legale în vigoare. 
 
 

     Director Centru (CCISE), 
 
Prof.univ.dr. Gabriel GORGHIU 


