Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Teologie

Centru de Cercetare Teologică
din cadrul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna“
Universitatea “Lucian Blaga”din Sibiu
REGULAMENT1
I. Aspecte şi principii generale
1. În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ a Universităţii „Lucian
Blaga“ din Sibiu se înfiinţează un Centru de cercetare teologică (abreviat CCT), având ca
scop dezvoltarea unor proiecte de cercetare care să răspundă cerinţelor actuale ale Bisericii
şi societăţii în acest domeniu.
Prezentul Regulament de organizare defineşte domeniul, structura şi scopurile CCT
fiind în concordanţă cu prevederile Cartei Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, ca şi cu
regulamentele ce decurg din aplicarea Legii Învăţământului, la data aplicării lor.
Acest Regulament şi orice modificare ulterioară trebuie aprobate de Consiliul
profesoral al Facultăţii „Andrei Şaguna“.
2. Cercetarea ştiinţifică în cadrul CCT se constituie ca o continuare şi o completare
firească a procesului de învăţământ desfăşurat în Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“
din Sibiu. Această îmbinare armonioasă a cercetării teologice cu procesul de învăţământ
defineşte conceptul integrării activităţii de cercetare ştiinţifică cu procesul de învăţământ,
conform căruia cercetarea ştiinţifică însoţeşte toate treptele procesului de învăţământ, la
nivel de licenţă, master şi doctorat.
3. În acelaşi timp, cercetarea ştiinţifică în cadrul CCT îşi defineşte un domeniu specific,
distinct dar nu despărţit de procesul de învăţământ, operând cu o metodologie şi cu noţiuni
proprii, putându-şi dezvolta, după caz, şi structuri deosebite în raport cu procesul de
învăţământ.
II. Structura şi membrii CCT
4. CCT se subordonează Consiliului Departamentului de Teologie din cadrul Facultăţii
de Teologie „Andrei Şaguna” şi are în componenţa sa un director, un consiliu ştiinţific, un
secretar ştiinţific, precum şi un număr minim de două grupuri de cercetare. Numărul minim
de membrii ai CCT este de 8 membrii titulari, cadre didactice ale Facultăţii. Fiecare grup de
cercetare are în componenţa sa un minim de 3 membrii titulari, cadre didactice ale
Facultăţii.
5. CCT are ca membrii de onoare pe toţi profesorii emeriţi ai Facultăţii.
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6. Datorită specificului implicit
bisericesc al cercetării teologice, din
CCT face parte de drept şi Ierarhul locului (Arhiepiscopul Sibiului) sau un delegat al acestuia.
7. În cadrul CCT îşi desfăşoară activitatea cadre didactice universitare, studenţi
doctoranzi şi masteranzi ai Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, precum şi cercetători
asociaţi. Calitatea de membru titular sau membru asociat se dobândeşte prin aprobarea
Consiliului Departamentului de Teologie din cadrul Facultăţii „Andrei Şaguna”, cu
respectarea standardelor minime de performanţă ştiinţifică în vigoare în ULBS (în cazul
cadrelor didactice) sau prin deţinerea titlului de doctor (în cazul membrilor asociaţi).
8. Calitatea de membru al CCT se păstrează prin îndeplinirea anuală a standardelor
minime de performanţă ştiinţifică în vigoare.
III. Organele de conducere şi administrare ale CCT
9. Conducerea CCT este asigurată de consiliul ştiinţific, directorul şi secretarul ştiinţific.
(1). Consiliul Ştiinţific (CS) este format din directorul CCT, secretarul ştiinţific,
coordonatorii grupurilor de cercetare, precum şi Ierarhul locului sau un reprezentant al
acestuia.
(2). Consiliul Ştiinţific se reuneşte de două ori/an sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea directorului sau la cererea a cel puţin jumătate din numărul membrilor unităţii
de cercetare. Prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura
validitatea deliberărilor. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
(3). Atribuţiile Consilului Ştiinţific al unităţii de cercetare sunt:
- coordonează şi corelează activitatea grupurilor de cercetare în vederea îndeplinirii
scopului prevăzut în prezentul statut şi în programele operaţionale;
- avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară;
- stabileşte standardele de performanţă minime şi evaluează anual îndeplinirea
acestora;
- elaborează rapoarte de activitate anuale şi periodice;
- avizează programele de cercetare, teme şi proiecte de cercetare, parteneriate;
- asigură dezvoltarea bazei materiale;
- identifică resurse de finanţare pentru funcţionarea în bune condiţii.
(4). Directorul asigură conducerea operativă a CCT. Acesta ales de către Consiliul
Departamentului dintre membrii titulari ai CCT, cu respectarea standardelor minime de
performanţă ştiinţifică în vigoare prevăzute în acest sens.
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Atribuţiile directorului sunt:
- reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare şi
administrative din ULBS ;
- coordonează activităţile operaţionale ale unităţii de cercetare conform planului
operaţional propus şi avizat de CS;
- convoacă şi conduce reuniunile CS;
- prezintă raportul anual / periodic în CS şi pune în practică toate recomandările şi
deciziile acestui for;
(5). Secretarul ştiinţific coordonează derularea activităţilor ştiinţifice la nivelul CCT.
Acesta este ales, la propunerea directorului, de către CS, putând fi şi un membru asociat.
(6). Coordonatorii grupurilor de cercetare asigură derularea activităţilor ştiinţifice pe
domeniile de competenţă ale CCT. Aceştia sunt aleşi dintre a membrii titulari ai CCT, la
propunerea directorului şi cu aprobarea CS.
IV. Activitatea CCT
10. Activitatea de cercetare în cadrul CCT se desfăşoară în cadrul unor grupuri de
cercetare organizate pe domenii tematice de cercetare. Grupurile de cercetare îşi
desfăşoară activitatea pe durată nedeterminată. Constituirea grupurilor de cercetare
tematică, încheierea activităţii lor, precum şi înfiinţarea de noi grupuri de cercetare sunt
aprobate de către Consiliul Departamentului Facultăţii de Teologie, la propunerea CS.
Programele operaţionale şi planurile periodice de activitate ale grupurilor de cercetare sunt
aprobate de către CS.
11. Începând cu data aprobării prezentului statut, în cadrul CCT funcţionează
următoarele grupuri de cercetare:
(1). „Teologia Ortodoxă în societatea contemporană” (cercetare fundamentală şi
aplicată), având că domenii tematice:
- antropologie teologică
- teologie pastorală şi misionară
- teologie socială,
- bioetică,
- laborator de traduceri patristice.
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(2). „Istorie, cultură şi patrimoniu bisericesc” (cercetare fundamentală, creaţie
artistică şi de promovare a culturii), având ca domenii tematice
- istoria bisericească universală şi a BOR
- muzica bisericească
- patrimoniul bisericesc.
V. Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
12. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:
a)
Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice, în analele
facultăţilor sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.
b)

Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;

c)
Cărţi, tratate, manuale, reviste cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse
la bibliotecile ULBS;
d)

Brevete, patente, alte produse cu drepturi de proprietatea intelectuală;

e)

Rapoarte de cercetare periodice şi / sau anuale;

f)Sisteme, modele, rapoarte de grup şi individuale, soluţii de probleme însoţite de
documentaţii corespunzătoare;
g)
Lucrări („opere”) şi manifestări cu caracter cultural-artistic (doar pentru
centrele de tipul creaţie artistică şi promovarea culturii.
13. Valorizarea şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicare se va face prioritar
prin Revista Teologică, Anuarul Facultăţii de Teologie şi Telegraful Român, considerate
organe publicistice ale CCT.
14. Pentru o bună gestionare a rezultatelor cercetării în CCT se constituie Arhiva CCT la
nivelul Bibliotecii Facultăţii de Teologie, folosindu-se şi posibilităţile oferite de mijloacele de
informatizare (baze de date etc.).
VI. Finanţarea CCT
15. Finanţarea CCT se asigură din următoarele resurse:
a)
Venituri realizate din contracte de cercetare, consultanţă, evaluare, expertize
tehnice;
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b)

Venituri realizate din organizarea unor manifestări ştiinţifice;

c)

Venituri din sponsorizări, donaţii şi subvenţii;

d)

Venituri din alte surse legal constituite.

(1). Resursele financiare vor fi utilizate în vederea realizării scopului şi obiectivelor
CCT, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
- Cheltuieli cu bunurile şi serviciile destinate funcţionării CCT;
- Cheltuieli de capital destinate dezvoltării şi modernizării CCT;
- Cheltuieli de personal.
(2). Încasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale unităţii de cercetare
se fac în conformitate cu prevederile legii finanţelor publice şi a celorlalte acte normative în
materie.
(3). Contabilitatea CCT va fi organizată şi condusă de către direcţia de specialitate din
cadrul Direcţiei generale administrative a ULBS.
(4). Activitatea financiară a CCT se înregistrează direct în cadrul contabilităţii ULBS şi se
derulează prin conturile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
(5). Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 decembrie
al aceluiaşi an.
(6). În privinţa suportului logistic, a bazei materiale şi a facilităţilor de ordin tehnic,
economic, financiar şi juridic pentru funcţionarea în bune condiţii a CCT, CCT are folosinţa
echipamentelor achiziţionate prin programele de cercetare derulate de acesta, pe durata
implementării acestor proiecte, echipamentele respective făcând parte din patrimoniul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
VII. Dispoziţii finale.
16. CCT este subordonat pe linie universitară Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu şi
Senatului, iar pe linie bisericească Arhiepiscopiei Sibiului, în termenii protocolului cu privire
la învăţământul teologic încheiat între Biserica Ortodoxă Română şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Adoptat în şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna“
din 20.04.2000
Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu din 05.2000
Aprobat în forma revizită în şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii de Teologie
„Andrei Şaguna” din 09.01.2014.
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