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STATUT DE FUNCŢIONARE  
AL CENTRULUI DE CERCETARE  

PedPsi – Centrul de Cercetare al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

al Universității Sapientia 

 

 

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. CENTRUL DE CERCETARE: PedPsi – Centrul de Cercetare al Departamentului de 

Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Universității Sapientia, având denumirea în limba 

engleză „PedPsi – Research Centre of the Teacher Training Institute of Sapientia Hungarian 

University of Transylvania” respectiv în limba maghiară „PedPsi – Sapientia EMTE 

Tanárképző Intézetének Kutatóközpontja”, denumit în continuare „Centru de cercetare”, se 

constituie ca structură de cercetare, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii Sapientia  din 

Cluj-Napoca, în baza hotărârii Senatului Universităţii Sapientia, în vederea concentrării eforturilor 

de cercetare în domeniul ştiinţelor educaționale, precum şi pentru sprijinirea dezvoltării 

învăţământului superior în acest domeniu. 

Art. 2. Sediul Centrului de cercetare este în  400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4  

Art. 3. Centrul de cercetare se constituie pe o perioadă nelimitată.  

 

CAPITOLUL 2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI 

Art. 4. Centrul de cercetare are ca scop concentrarea eforturilor cadrelor didactice şi ale 

cercetătorilor care au preocupări în domeniul ştiinţelor educaționale, precum şi în domenii 

interdisciplinare conexe. Rezultatele obţinute vor fi valorificate prin publicaţii, participări la 

reuniuni ştiinţifice, precum şi prin alte forme specifice, sub egida Centrului de cercetare. 

Art. 5. Pentru realizarea acestui scop, Centrul de cercetare se declară deschis oricărei iniţiative 

de cooperare cu alte entităţi de cercetare. 

Art. 6. Centrul de cercetare îşi propune ca principale obiective cercetare ştiinţifică în 

următoarele domenii:  

 cercetarea învățământului preuniversitar; 

 cercetarea învățământului universitar; 

 didactica domeniilor de specialitate; 

 instrucția și educația în spațiul digital; 

 educația multi-senzorială; 

 instruirea asistată de calculator; 

 istoria pedagogiei; 

 managementul instituțiilor școlare; 

 metodele și deontologia cercetării; 

 metodica predării disciplinelor din învățământul preuniversitar; 

 pedagogia bilingvismului/ multilingvismului; 

 pedagogie generală; 

 psihologia predării-învățării; 

 psihologia vârstelor; 

 tehnici de învățare. 

Centrul de cercetare își mai propune acțiuni de inovare-dezvoltare în subdomenii precum: 
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 Proiectarea programelor de cercetare individuală şi în grup, schimburi de experienţă, invitaţii 

ale unor specialişti în domeniile respective, lansări de carte, traduceri de lucrări de specialitate, 

editare şi publicare de lucrări de specialitate (cărţi, reviste), organizarea și susținerea cursurilor 

de formare inițială și continuă, precum şi alte programe specifice domeniului. 

 Organizarea de reuniuni ştiinţifice: conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, 

workshop-uri, dezbateri, cercuri de studii.  

 Participarea la reuniuni ştiinţifice: congrese, conferinţe naţionale şi internaţionale, 

simpozioane, workshop-uri, dezbateri, prin care se asigură valorificarea maximă a rezultatelor 

cercetărilor proprii şi o vizibilitate corespunzătoare rezultatelor. 

 Stabilirea de legături cu instituţii, organizaţii şi personalităţi reprezentative pentru domeniile 

în care Centrul de cercetare îşi desfăşoară activitatea. 

 Participări la competiţii în vederea obţinerii de granturi, burse, contracte şi proiecte de 

cercetare pentru susţinerea activităţilor Centrului de cercetare. 

 Valorificarea rezultatelor obţinute de membrii Centrului de cercetare în cadrul Programelor 

de învăţământ al Universităţii Sapientia; implicarea activă a tinerilor cercetători (studenţi, 

masteranzi) în activităţile Centrului de cercetare. 

 

 

CAPITOLUL 3. FONDURILE CENTRULUI 

Art. 7. Centrul de cercetare nu are fonduri financiare şi patrimoniu propriu. Centrul de 

cercetare utilizează fondurile materiale ale Universităţii Sapientia alocate acestuia.  

Fondurile financiare alocate Centrului sunt constituite din următoarele: 

a. Venituri obţinute din activităţile de cercetare 

Proiecte finanţate din bugetul de stat, bugete locale sau europene; 

b. Venituri obţinute din subvenţii, donaţii, participări la concursuri şi proiecte etc.  

c. Cotizații. 

Art. 8. Cheltuielile Centrului de cercetare sunt constituite din următoarele: 

a. Cheltuieli materiale necesare desfăşurării activităţilor de cercetare 

 mobilă, birotică, aparatură; 

 deplasări în scop ştiinţific în ţară şi în străinătate; 

 materiale consumabile 

 cheltuieli legate de editarea materialelor 

 Cheltuieli legate de organizarea evenimentelor. 

b. Cheltuieli de personal 

 Pentru retribuirea personalului propriu angajat (personal de cercetare sau de execuţie), 

precum şi al personalului de conducere; 

 Premierea membrilor cu activitate deosebită în realizarea activităţilor de cercetare, 

precum şi în orice performanţă aducătoare de prestigiu Centrului de cercetare; 

 Pentru aprofundarea pregătirii profesionale a personalului Centrului de cercetare; 

 Alte cheltuieli de personal specific.  

  

CAPITOLUL 4. MEMBRII CENTRULUI 

Art. 9. Membrii fondatori ai Centrului de cercetare sunt cadre didactice şi cercetători ai 

Universităţii Sapientia, cu competenţe profesionale în domeniu, precum şi în domenii 

interdisciplinare, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului de 
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cercetare, precum şi acordul cu prevederile statutului de funcţionare semnând actele de constituire 

ale acestuia.  

Art. 10. Pot deveni membri ai Centrului de cercetare cadrele didactice şi cercetătorii cu norma 

de bază/plata cu ora din cadrul Universităţii Sapientia cu competenţe profesionale remarcabile în 

domeniu, precum şi în domenii interdisciplinare, care îşi exprimă intenţia de a contribui la 

realizarea obiectivelor Centrului de cercetare şi care completează o cerere de adeziune. Cererea 

este analizată şi validată de Consiliul de Conducere al Centrului de Cercetare. Pot adera la Centrul 

de cercetare şi persoane din afara instituției (foști absolvenți, cercetători din învățământul 

universitar (de la alte univeristăți), profesori din învățământul preuniversitar sau din alte instituții). 

La invitația membrilor Centrului de cerctare pot participa la cercetări și studenții universității.  

Centrul de cercetare va avea un Consiliu Consultativ, compus din specialiști din domeniu, 

invitați de către Consiliul de Conducere al centrului de cercetare. Componența consiliului 

consultativ se rediscută anual în cadrul ședințelor de început de an universitar.  

 

Art. 11. Centrul de Cercetare va desemna bianul membrii Consiliului de onoare, compus din 

specialiști, personalităţi din ţară şi străinătate, care prin activitățile, inițiativele lor pot contribui la 

proiectarea și realizarea planurilor și proiectelor de cercetare-dezvoltare, susținând astfel creşterea 

prestigiului Centrului de cercetare. Membrii de onoare sunt invitați în organul de conducere al 

Centrului de cercetare şi nu au drept de vot. 

 

Art. 12. Toţi membrii Centrului de cercetare au următoarele obligaţii:  

a. să contribuie prin activitatea lor la realizarea obiectivelor şi creşterea prestigiului 

Centrului de cercetare; 

b. să respecte prevederile Statutului şi deciziile organelor de conducere ale Centrului de 

cercetare şi să nu întreprindă acţiuni contrare prevederilor prezentului statut şi intereselor Centrului 

de cercetare; 

Art. 13. Toţi membrii Centrului de cercetare au următoarele drepturi: 

a. să aleagă şi să fie aleşi în organul de conducere al Centrului de cercetare; 

b. să facă propuneri de completare şi modificare a prezentului statut, în scopul îmbunătăţirii 

activităţii centrului; să consulte hotărârile şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de 

Conducere. 

Art. 14. Calitatea de membru al Centrului de cercetare se pierde:   

a. la cerere sau la schimbarea locului de muncă într-o altă instituţie persoană juridică; 

b. prin suspendare temporară ca urmare a neefectuării obligaţiilor asumate sau a celor 

rezultate din prezentul Statut; 

c. prin excludere, ca urmare a încălcării prezentului Statutul sau ca urmare a angajării 

persoanei respective în acţiuni contra legii.  

 

CAPITOLUL 5. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE 

Art. 15. Organismul de conducere al Centrului de cercetare este Adunarea Generală a 

Membrilor Centrului de cercetare, care se consideră legal constituită în prezenţa a minimum 

jumătate din numărul membrilor. Adunarea Generală se întruneşte în mod ordinar odată pe an şi 

în mod extraordinar, ori de câte ori va fi necesar, la cererea unuia dintre organele de conducere 

specificate în Art. 16. Toate deciziile adunării vor fi adoptate cu majoritatea simplă de voturi a 

membrilor prezenţi. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a. decide asupra activităţii Centrului de cercetare, stabileşte strategia ştiinţifică; 



4 
 

b. aprobă structura organizatorică şi organigrama Centrului de cercetare cu respectarea 

regulamentelor prevăzute în prezentul Statut;  

c. propune modificarea Statutului Centrului de cercetare cu aprobarea Senatului Universităţii 

Sapientia; 

d. numeşte şi revocă organele de conducere; 

e. validează cererile de aderare ale membrilor Centrului de cercetare; 

f. decide asupra excluderii membrilor din Centrul de cercetare; 

g. decide acordarea titlului de membru onorific; 

h. aprobă Planul operativ de cercetare anual şi Planul de administrare anual; 

 

Art. 16. Consiliul de Conducere al Centrului de cercetare are următoarele organisme de 

conducere şi administrare: 

a. Preşedinte; 

b. Director executiv; 

c. Consiliul de Administraţie.  

 

Art. 17. Preşedintele Centrului de cercetare este o personalitate ştiinţifică cu cercetări și 

publicații în domeniu şi are următoarele atribuţii:   

a. Reprezintă Centrul de cercetare în relaţia cu terţii; 

b. Coordonează activităţile de cercetare ale centrului, stabileşte priorităţile de cercetare pe baza 

propunerilor formulate de membrii Centrului de cercetare; 

Art. 18. Directorul executiv al Centrului de cercetare este o personalitate ştiinţifică cu 

cercetări și publicații în domeniu, precum și cu aptitudini manageriale. 

Atribuţiile Directorului executiv al Centrului sunt: 

a. Gestionează problemele curente ale Centrului;  

b. Răspunde de toată activitatea Centrului de cercetare în faţa tuturor organelor de 

control; 

c.  Propune Consiliului Ştiinţific Strategia Centrului de Cercetare; 

d. Reprezintă Centrul în relaţiile cu Universitatea şi cu membrii Centrului; 

e. Întocmeşte cu Președintele Centrului de cercetare Planul operativ de cercetare anual 

și Raportul de activitate al Centrului de Cercetare. 

f. Prezintă anual Adunării Generale a Membrilor raportul de activitate al Centrului de 

Cercetare. 

Pentru a preveni suprapunerea funcțiilor de conducere, Directorul Departamentului de 

Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Universității Sapientia, desemnat de Senatul universității, 

nu îndeplinește funcțiile de Președinte, respectiv de Director executiv al Centrului de cercetare.  

Art. 19. Consiliul de Administraţie al Centrului de cercetare are mandat de 1 ani și este 

compus din 3 membri: Directorul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic al 

Universității Sapientia, Președintele PedPsi și Directorul Executiv PedPsi. Consiliul de 

Administraţie conduce activitatea Centrului de cercetare între două şedinţe ale Adunării Generale 

a Membrilor Centrului de cercetare. Acesta se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru buna 

desfăşurare a activităţii Centrului de cercetare. Decizia Consiliului de Administraţie se iau cu 

majoritate simplă a tuturor membrilor. Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a. execută hotărârile Adunării Generale a Membrilor;  

b. urmăreşte modul de implementare al Planului operativ de cercetare anual; 

c. decide în problemele de zi cu zi ale Centrului de cercetare. 
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CAPITOLUL 6. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 20. Centrul de Cercetare va fi asistat şi controlat de către Universitatea Sapientia. 

Art. 21. Dizolvarea sau lichidarea Centrului de cercetare pot fi făcute doar la dorinţa membrilor 

Centrului de cercetare cu un vot de 2/3 din totalul membrilor sau în situaţiile stabilite prin lege. 

Art. 22. Centrul poate să câştige personalitate juridică în condiţiile stabilite de lege, în urma 

hotărârii Adunării Generale a Membrilor Centrului de cercetare şi cu aprobarea Senatului 

Universităţii Sapientia. 

Art. 23. Orice litigiu privind Centrul de cercetare va fi soluţionat în ordinea ierarhică, până la 

instanţă. 

Art. 24. Prezentul Statut de funcţionare modificat se completează cu celelalte dispoziţii legale 

în vigoare. 

 

Prezentul Statut de funcţionare a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale a Membrilor 

Centrului de cercetare din data de 10.12.2021., şi este supus aprobării Senatului Universităţii 

Sapientia. 

La prezentul Statut de funcţionare se anexează Consiliul de conducere şi lista (permanent 

reînnoită) a membrilor Centrului de cercetare.   

 

   

 


