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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul Regulament se referă la modul de organizare şi funcţionare al Centrului de Cercetări
Sociale şi Teologice „MIRON CRISTEA”, denumire reprezentată în continuare prin acronimul
C.S.T.M.C.
Art. 2
C.S.T.M.C. a fost înfiinţat prin hotărârea nr. 72 a Biroului Senatului UEMR din data de 14.11.2008,
stabilindu-şi în mod independent activităţile, planul de cercetare şi modul de funcţionare.
Art. 3
(1) C.S.T.M.C. este o structură de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa (UEMR).
(2) Sediul C.S.T.M.C.. se află în incinta UEMR, P-ta Traian Vuia 1-4, 320085 Reşiţa.
Art. 4
Activitatea C.S.T.M.C. se efectuează în conformitate cu:
 Legea învăţământului nr. 1/2011 actualizată;
 Ordonanţa 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
modificată şi completată;
 Carta UEMR.
Art. 5
C.S.T.M.C. este o entitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică şi fără cont propriu în
bancă, care funcţionează sub egida Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. În structura sa cuprinde
cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în
domeniul teologic.
Art. 6
C.S.T.M.C. poate stabili relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituţii, în probleme de
interes comun.

CAPITOLUL II: Misiune şi obiective
Art. 7
C.S.T.M.C. are misiunea de a elabora programe de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale şi teologiei
ortodoxe, etnoreligie şi de istorie a religiilor, şi îşi va concretiza obiectivele în baza a doi piloni:
cercetare şi misiune creştină.
I. Cercetare:
a) Iniţierea unor studii de cercetare atât în domeniul ştiinţelor sociale cât şi în teologia
ortodoxă şi etnoreligie;
b) Formarea cadrelor didactice tinere, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în vederea
dezvoltării aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică;
c) Elaborarea de cărţi, culegeri prin care C.S.T.M.C. să-şi aducă contribuţia la cercetarea în
UEMR.
II. Misiune creştină:
a) Sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi, şi a oricăror persoane
interesate în ceea ce priveşte documentarea şi cercetarea în teologia ortodoxă;
b) Furnizarea unor date şi monografii privind ideile şi credinţele religioase la români;
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c) Organizarea unor manifestări de morală creştină şi spiritualitate religioasă.
Art. 8
Utilitatea constituirii C.S.T.M.C. rezultă din:
a) Importanţa însemnată a religiei şi credinţei în viaţa creştinilor;
b) Răspândirea creştinismului în spaţiul european;
c) Necesitatea misiunii creştine în apropierea şi iubirea dintre oameni;
d) Valorificarea organizată a rezultatelor cercetărilor realizate de membrii C.S.T.M.C.

CAPITOLUL III: Structura organizatorică
Art. 9
Structura organizatorică a centrului C.S.T.M.C. este prezentată în Anexa 1.
Art. 10
Conducerea curentă a C.S.T.M.C. este asigurată de către Director, iar Consiliul de conducere
reprezintă organul deliberativ al centrului.
Art. 11
(1) Consiliul de conducere este format din:
(a) Directorul C.S.T.M.C.
(b) 4 Membri, din care unul este ales Secretarul ştiinţific.
(2) Membri Consiliul de conducere sunt cadre didactice la Facultatea de Ştiinţe Sociale. Se va urmări
asigurarea unei distribuţii echilibrate pe departamente şi domenii de studii.
Art. 12
Directorul este numit de Rectorul Universităţii „Eftimie Murgu” şi reprezintă C.S.T.M.C. în relaţiile
interne şi externe.
Art. 13
Consiliul de conducere al C.S.T.M.C. are următoarele atribuţii:
a) adoptă planul strategic al C.S.T.M.C. de cercetare pentru o perioadă de 4 ani;
b) adoptă planul anual de activitate al C.S.T.M.C..;
c) identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare.
Art. 14
Consiliul de conducere ia decizii cu votul a 1/2 din membrii săi.
Art. 15
Finanţarea C.S.T.M.C. este asigurată din:
a) Fonduri obţinute în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;
b) Granturi acordate de instituţii din ţară şi străinătate;
c) Fonduri rezultate din activităţile prevăzute în prezentul Statut;
d) Donaţii şi sponsorizări;
e) Taxe percepute din realizarea documentării, informării şi altor activităţi prevăzute în
regulament, oferite persoanelor din afara universităţii care urmăresc un scop lucrativ.
Art. 16
(1) Fondurile obţinute din activitatea desfăşurată şi din donaţii şi sponsorizări, se utilizează pentru:
a) remunerarea membrilor C.S.T.M.C., în raport cu activitatea acestora, în regim de plata cu
ora, dacă activitatea s-a desfăşurat în afara obligaţiilor de cercetare prevăzute în fişa
postului;
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b) dezvoltarea infrastructurii centrului;
c) organizarea de manifestări ştiinţifice;
d) acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea membrilor C.S.T.M.C. la manifestări
ştiinţifice în ţară sau străinătate.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor generale, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa va reţine din sumele
încasate de către C.S.T.M.C. o regie, calculată ca şi procent din veniturile realizate. Nivelul regiei
aplicabilă, în mod egal, tuturor centrelor de cercetare din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa se va
stabili anual, prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie.

CAPITOLUL IV: Activităţi şi servicii
Art. 17
Activitatea C.S.T.M.C. constă în:
a) Derularea de teme de cercetare;
b) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare şi alte
venituri. Patrimoniul centrului va fi înscris în documentele contabile ale UEMR şi aparţine
de drept universităţii;
c) Acordarea de consultanţă de specialitate;
d) Organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe;
e) Editarea în format PRINT şi ONLINE de publicaţii care să cuprindă materialele prezentate
la manifestările;

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 18
Prezentul regulament a fost discutat şi actualizat în Consiliul de administraţie din data de 27.03.2015 şi
aprobat în şedinţa de Senat din data de 30.03.2015.
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