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CENTRU DE STUDII TEOLOGICE-ISTORICE  

ȘI DE PROGNOZĂ PASTORAL-MISIONARĂ 

 

din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea" 

Universitatea "Aurel Vlaicu"din Arad 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

I. Aspecte și principii generale 

1. În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă “Ilarion. V. Felea” (FTO) a Universității 
„Aurel Vlaicu" din Arad (UAV) funcționează din anul 2005 un centru de studii și de 
cercetare în domeniul TEOLOGIE, intitulat CENTRUL DE STUDII TEOLOGICE-

ISTORICE ȘI DE PROGNOZĂ PASTORAL-MISIONARĂ (abreviat CSTIPPM), având ca 

scop identificarea provocărilor la adresa Bisericii venite din partea societății contemporane 
și sugerarea unor posibile direcții de acțiune, inspirate din Tradiția dogmatică, canonică și 
duhovnicească a Bisericii, prin derularea unor programe de studii și cercetare. 

Prezentul Regulament de organizare definește domeniul, structura şi scopurile 
CSTIPPM, acestea fiind în concordanță cu prevederile Cartei Universității „Aurel Vlaicu" 

din Arad, cât şi cu regulamentele ce decurg din aplicarea Legii Educației Naționale, la data 

aplicării lor. 
Acest Regulament cât şi orice modificare ulterioară întră în vigoare odată cu: 

 Avizarea de către Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă “Ilarion. V. Felea”; 

 Aprobarea Consiliului de Administrație al Universității ”Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

 Hotărârea dată de Senatul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

2. Cercetarea științifică în cadrul CSTIPPM se constituie ca o continuare şi o 
completare firească a procesului de învățământ desfășurat în Facultatea de Teologie 

“Ilarion. V. Felea” din Arad. Această îmbinare armonioasă a cercetării teologice cu procesul 
de învățământ definește conceptul integrării activității de cercetare științifică cu procesul de 

învățământ, conform căruia cercetarea științifică însoțește toate treptele procesului de 

învățământ, la nivel de licență, master și doctorat. 

3. În același timp, cercetarea științifică în cadrul CSTIPPM își definește un domeniu 

specific, distinct dar nu despărțit de procesul de învățământ, operând cu o metodologie şi 
cu noțiuni proprii, putându-și dezvolta, după caz, şi structuri deosebite în raport cu 
procesul de învățământ. 

II. Structura şi membrii CSTIPPM 

4. CSTIPPM se subordonează, pe linie academică Consiliului Facultății de Teologie 

Ortodoxă “Ilarion. V. Felea”, precum și forurilor ierarhice superioare ale Universității 
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”Aurel Vlaicu” din Arad.  

5. În cadrul CSTIPPM îşi desfășoară activitatea de cercetare membri titulari și 

membri asociați. 
6. Calitatea de membru titular este deținută de către cadrele didactice ale FTO care 

au fondat CSTIPPM. 

7. Calitatea de membru titular se mai poate dobândi la cerere, prin aprobarea 

Consiliului director al CSTIPPM, pe baza unei cereri si a CV-ului depus de către cadrele 
didactice membre ale comunității academice a UAV. 

8. Calitatea de membru asociat se dobândește la cerere, prin aprobarea Consiliului 

director al CSTIPPM, pe baza unei cereri si a CV-ului depus de către candidat. 
9. Calitatea de membru titular sau asociat nu implică o remunerație specifică din 

partea CSTIPPM, pentru această calitate. Eventualitatea obținerii unor venituri de către 
aceștia este posibilă prin accesarea unor proiecte de cercetare/ granturi etc, care au 

prevăzute în bugete astfel de remunerații. 
10. Calitatea de membru al CSTIPPM încetează odată cu: 
a. depunerea cererii de retragere; 

b. în urma deciziei de excludere aprobată de Consiliul director al CSTIPPM, prin 

neîndeplinirea  standardelor în ceea ce privește etica în cercetarea științifică, asociată cu un 
randament scăzut al implicării în activitățile Centrului. 

 

III. Organele de conducere ale CSTIPPM 

11. CSTIPPM are ca președinte de onoare pe Chiriarhul locului. 

12. Conducerea CSTIPPM este asigurată de Consiliul director (CD), prin directorul 

Centrului (DC). 

(1). Consiliul director este format din DC, secretarul ştiinţific al centrului (SSC), și 

decanul FTO sau un delegat al acestuia. 

(2). Consiliul Director se reunește de două ori/an sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea DC . 

(3). Atribuțiile CD sunt următoarele: 

- coordonează şi corelează activitatea grupurilor de cercetare în vederea îndeplinirii 
scopului prevăzut în prezentul Regulamenrt şi în programele operaționale; 

- avizează proiectul de buget şi execuția bugetară; 
- stabilește standardele de performanță 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 finanțarea pentru funcționarea în bune condiții. 
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(4). Directorul asigură conducerea operativă a CSTIPPM. Acesta este numit prin 

Hotărâre a Senatului Universității, la propunerea Consiliului FTO, persoana  făcând parte 
dintre membri titulari ai CSTIPPM. Numirea se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea 
schimbării acestuia, pe baza performanțelor arătate. 

Atribuțiile directorului sunt: 

a. reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare şi 
administrative din UAV; 

b. coordonează activitățile operaționale ale unității de cercetare conform planului 

operaţional propus şi avizat de CD; 

c. convoacă şi conduce reuniunile CD; 

d. prezintă raportul anual / periodic în CD şi pune în practică toate recomandările şi 
deciziile acestui for; 

(5). Secretarul ştiinţific al Centrului (SSC) este ales de membrii CSTIPPM convocați în 
ședință de către director sau de către 2/3 din numărul total de membrii. SSC coordonează 
derularea activităților științifice la nivelul CSTIPPM. 

(6). Gestionarea documentelor (elaborare, înregistrare și arhivare) se realizează de 
către directorul Centrului în cadrul secretariatului FTO. 

(7). Pentru activitatea desfășurată directorul centrului poate primii o indemnizație de 
conducere, cu aprobarea Senatului Universității. 

IV. Activitatea CSTIPPM 

13. Activitatea de cercetare în cadrul CSTIPPM se desfășoară în cadrul unor 

Grupuri de cercetare (GC) organizate pe domenii tematice de cercetare, prin libera asociere 

a membrilor.  

(1). GC îşi desfășoară activitatea pe durată nedeterminată. Constituirea GC, încheierea 

activității lor, precum şi înființarea de noi grupuri de cercetare sunt aprobate de către CD 

pe baza unui plan de cercetare.  

(2). Programele de activitate precum și rapoartele GC se prezintă anual CD. 

V. Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
14. Rezultatele activității de cercetare științifică ale GC ale CSTIPPM se marchează 

corespunzător ca activitate în cadrul CSTIPPM și poate fi concretizată în articole publicate, 

comunicări științifice prezentate în cadrul unor manifestări științifice la național sau 

internațional, cărţi, tratate, manuale.  
 

VI. Finanțarea CSTIPPM 

15. Finanțarea CSTIPPM se asigură din următoarele resurse: 
(a). Venituri realizate din contracte de cercetare, consultanță, evaluare; 

(b). Venituri realizate din organizarea unor manifestări științifice; 

(c). Venituri din sponsorizări, donații şi subvenții; 
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(d). Venituri din alte surse legal constituite. 

(1). Resursele financiare vor fi utilizate în vederea realizării scopului şi obiectivelor 
CSTIPPM, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

- Cheltuieli cu bunurile şi serviciile destinate funcționării CSTIPPM; 

- Cheltuieli de capital destinate dezvoltării şi modernizării CSTIPPM; 

- Cheltuieli de personal. 

(2). Încasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale unității de cercetare 

se fac în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice şi a celorlalte acte normative în 
materie. 

(3). Contabilitatea CSTIPPM va fi organizată şi condusă de către direcția de 

specialitate din cadrul Direcţiei generale administrative a UAV. 

(4). Activitatea financiară a CSTIPPM se înregistrează direct în cadrul contabilității 
UAV şi se derulează prin contul special creat la nivelul Universității „Aurel Vlaicu" din 

Arad pentru acest Centru. 

(5). Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 decembrie 
al aceluiași an. 

(6). În privința suportului logistic, a bazei materiale şi a facilităților de ordin tehnic, 

economic, financiar şi juridic pentru funcționarea în bune condiții, CSTIPPM poate utiliza 

infrastructura mobilă și imobilă existentă în cadrul FTO precum și folosința echipamentelor 

achiziționate prin programele de cercetare derulate de GC, pe durata implementării acestor 
proiecte, echipamentele respective făcând parte din patrimoniul UAV. 

VII. Dispoziţii finale. 

16. CSTIPPM este subordonat pe linie universitară Universității „Aurel Vlaicu" din 

Arad, iar pe linie bisericească Arhiepiscopiei Aradului, în termenii protocolului cu privire 

la învățământul teologic încheiat între Biserica Ortodoxă Română şi Ministerul Educației 
Naționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect elaborat de 

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip ALBU 

Directorul CSTIPPM 


