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FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

REGULAMENTUL
DE FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE CERCETARE ŞI EVALUARE
PSIHO-PEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ (CCEPPS)

Preambul
Prezentul Regulament reglementează activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată la
nivelul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Universitatea „Ovidius” din Constanţa
prin Centrul de Cercetare şi Evaluare Psiho-Pedagogică şi Socială.
Documentul de faţă a fost elaborat în baza următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011.
2. Carta Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
3. Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

CAPITOLUL 1- OBIECTIVELE PRINCIPALE
ŞI ACTIVITATEA CCEPPS
Art.1: Denumirea, sediul şi adresa centrului sunt:
CENTRUL DE CERCETARE ŞI EVALUARE PSIHO-PEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
Bd. Mamaia, nr. 124, C1, parter, cam.22, Constanţa
Art.2. Înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Evaluare Psiho-Pedagogică şi Socială, denumit
în continuare CCEPPS, a fost aprobată prin HBS nr. 285/11.05.2011 şi validată prin HS
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nr.57/16.05.2011, pe o perioadă nelimitată, fiind structură integrată FACULTĂŢII DE
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI.
Art.3. (1) CCEPPS este o structură profesională, cu caracter ştiinţific şi educaţional, fără
personalitate juridică, care are drept scop constituirea unui cadru instituţional pentru desfăşurarea
activităţii de cercetare fundamentală şi aplicativă din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. El deserveşte toate Departamentele existente în cadrul facultăţii şi asigură formarea,
dezvoltarea profesională continuă, specializarea şi perfecţionarea tuturor persoanelor interesate de
domeniul ştiinţelor umane, în general, şi cel al psihologiei, ştiinţelor educaţiei şi asistenţei sociale,
în special.
(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte instituţii de
învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii
de cercetare prin care Universitatea „Ovidius” din Constanţa să realizeze excelenţă în cercetare.
(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme,
finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programul CCEPPS.
(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare se
poate realiza şi în mod individual, în măsura în care departamentul a asimilat în programul
propriu preocuparea ştiinţifică independentă.
Art. 4. Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Strategia de cercetare şi
dezvoltare ştiinţifică a facultăţii, elaborată în baza Strategiei de cercetare ştiinţifică a universităţii,
fundamentată pe baza programelor strategice naţionale şi europene care privesc cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, fiind parte a Strategiei de Dezvoltare a
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
Art. 5. Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii este elaborată de Prodecanul
responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, cu sprijinul Consiliului Director al CCEPPS şi al
Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi relaţii cu mediul socio-economic din
cadrul facultăţii şi este aprobată de Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din
Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Art.6. CCEPPS desfãşoarã activităţi de consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice,
precum şi cursuri de formare derulate în cadrul proiectelor/granturilor câştigate.
Art. 7. CCEPPS poate elabora planuri de învăţământ şi suporturi de curs pentru programe
de formare şi dezvoltare profesională şi programe postuniversitare desfăşurate prin Centrul de
Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă al UOC.
Art. 8. CCEPPS are libertatea de a propune conducerii universităţii încheierea de
contracte de cercetare ştiinţifică cu partenerii externi, naţionali sau internaţionali, în beneficiul
cadrelor didactice şi studenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul
Universităţii “Ovidius” din Constanţa.
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Art. 9. CCEPPS realizează studii şi analize ca urmare a unor cercetări de teren,
consultanţă şi training în domeniile de competenţă, pe baza unor contracte sau convenţii de
cercetare, încheiate între Universitatea “Ovidius” din Constanţa prin CCEPPS, în calitate de
executant şi diverse organizaţii, în calitate de beneficiari.
Art.10. CCEPPS asigură un cadru adecvat desfăşurării unor manifestări ştiinţifice,
simpozioane, workshop-uri în cadrul schimburilor de experienţă cu parteneri pe plan naţional şi
european, în scopul diseminării rezultatelor cercetării.
Art.11. CCEPPS îşi propune realizarea şi dezvoltarea de noi relaţii cu parteneri
educaţionali, sociali şi economici, prin atragerea şi implicarea în programele de cercetare a unor
experţi practicieni în domeniile de interes ale centrului.
Art.12. CCEPPS îşi propune susţinerea unor activităţi aplicative în cadrul programelor de
licenţă şi masterat pe direcţiile de cercetare asumate, precum şi asigurarea condiţiilor optime
pentru desfăşurarea cercetărilor empirice şi finalizarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie, la cererea
persoanelor interesate.
Art.13. CCEPPS vizează şi perfecţionarea resursei umane prin participarea la stagii de
documentare sau schimburi de experienţă cu facultăţi şi departamente similare din ţară şi
străinătate.
Art.14. CCEPPS are ca obiectiv şi editarea periodică a unor publicaţii ştiinţifice în
vederea popularizării şi diseminării rezultatelor cercetărilor efectuate de către membrii centrului,
în conformitate cu legislaţia incidentă în domeniu.

CAPITOLUL 2 - RESURSELE UMANE, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI
CONTROLUL CCEPPS
Art. 15. CCEPPS este format din membri fondatori (prevăzuţi în Anexă), membri titulari,
membri onorifici şi membri asociaţi.
Art. 16. Conform art. 7 din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al UOC, în CCEPPS poate
funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv
doctoranzi, masteranzi şi studenţi, precum şi alte categorii de personal, potrivit Legii nr. 319/2003
privind Statutul cercetătorului şi O.G. 57/2002 - cu modificările şi completările ulterioare, privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Obţinerea funcţiilor şi a gradelor de cercetător
ştiinţific se face cu respectarea prevederilor la nivelul universităţi, respectiv a Legii nr. 319/2003
şi a Regulamentului Universităţii „Ovidius” din Constanţa privind ocuparea functiilor didactice şi
de cercetare.
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Art.17. Membrii onorifici ai CCEPPS, personalităţi recunoscute ale vieţii publice sau
ştiinţifice din ţară sau străinătate care sprijină activitatea centrului, sunt propuşi de Consiliul
CCEPPS şi validaţi de Consiliul Facultăţii cu votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul
membrilor acestuia.
Art.18. Membrii titulari sunt persoane fizice (cadre didactice, specialişti şi cercetători)
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din
Universitatea “Ovidius” din Constanţa şi şi-au exprimat, în scris, adeziunea faţă de misiunea
CCEPPS.
Art.19. Membrii asociaţi sunt reprezentaţi de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, absolvenţi
de studii superioare în domeniu sau orice altă persoană fizică ce colaborează în cadrul contractelor
de cercetare încheiate cu CCEPPS. Conform art 8. din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al
UOC, studenţii până la nivel de licenţă, masteranzii şi doctoranzii participă la cercetarea
ştiinţifică alături de cadre didactice şi cercetători, în cadrul unor unităţi de cercetare, centre
de cercetare sau în cadrul unor forme de organizare specifice (cercuri ştiinţifice, etc.).
Art.20. CCEPPS va avea o structură organizatorică (organigramă), o bază materială şi o
metodologie de lucru proprie. Toate activităţile de care răspunde Directorul centrului se vor
derula în conformitate cu prevederile legislative aflate în vigoare.
Art.21. Pentru îndeplinirea misiunii asumate de CCEPPS, activitatea de cercetare se
desfăşoară în cadrul următoarelor Direcţii de cercetare:
a.

Evaluare şi intervenţie educaţională;

b.

Evaluare şi intervenţie psihologică;

c.

Evaluare şi intervenţie socială;

d.

Dezvoltarea programelor diferențiate pentru elevii și studenții excepționali.
Art.22. Fiecare direcţie de cercetare va fi coordonată de un membru titular al CCEPPS,

propus de Directorul CCEPPS şi ales cu votul a cel putin jumătate plus unu din totalul membrilor
Consiliului Facultăţii, pe baza unor criterii de performanţă şi a preocupărilor ştiinţifice specifice
domeniilor de interes.
Art.23. Conducerea CCEPPS este asigurată prin Directorul CCEPPS. În activitatea sa
directorul este sprijinit de Consiliul CCEPPS.
Art.24. (1) Consiliul CCEPPS se constituie din directorul CCEPPS, coordonatorii
direcţiilor de cercetare din cadrul CCEPPS şi un secretar.
(2) Membrii Consiliului CCEPPS trebuie să fie cadre didactice titulare la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
(3) Directorul este numit de Decanul facultăţii, cu condiţia obţinerii votului a cel
putin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului facultăţii.
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(4) Consiliul CCEPPS este subordonat Decanului şi/sau prodecanului responsabil
cu cercetarea ştiinţifică (după caz) şi răspunde în faţa Consiliului facultăţii.
(5) Mandatul Consiliului CCEPS este de 4 ani.
Art.25 . Consiliul CCEPPS se întâlneşte lunar în sesiuni ordinare şi are, în principal,
următoarele atribuţii:
a) Contribuie la elaborarea Strategiei de cercetare ştiinţifică şi a Planului operaţional de
cercetare al facultăţii;
b) Decide strategia şi programul de activitate al CCEPPS, în acord cu Strategia de
cercetare ştiinţifică a facultăţii;
c) Monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele concrete
ale acestei activităţi la nivelul CCEPPS;
d) Analizează şi evaluează periodic (de regulă lunar) activitatea CCEPPS şi elaborează
Raport anual privind cercetarea ştiinţifică, precum şi diferite situaţii statistice solicitate
de conducerea facultăţii şi/sau Departamentul de Cercetare şi Management Proiecte
din UOC.
e) Propune modalităţi de creştere a valorii cercetării ştiinţifice din cadrul CCEPPS;
f) Contribuie la contractarea temelor de cercetare şi repartizarea acestora pe direcţii de
cercetare;
g) Sprijină membrii CCEPPS în accesarea şi derularea contractelor/ proiectelor de
cercetare;
h) Propune modalităţi de repartizare a fondurilor atrase prin contractele de cercetare,
programe şi proiecte;
i) Propune criteriile de acordare a unor stimulente şi premii pentru rezultate meritorii în
activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul CCEPPS, dacă legislaţia în vigoare permite;
j) Promovează interesele CCEPPS în relaţia cu partenerii externi, instituţii publice şi
private şi ONG-uri.
k) Avizează propunerile de proiecte în vederea participării la competiţii naţionale şi
internaţionale și le trimite pentru avizare finală Departamentului de Cercetare şi
Management Proiecte al UOC;
l) Iniţiază parteneriate de cercetare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, precum
şi cu structuri ale mediului de afaceri.
m) Se preocupă de actualizarea informaţiei pe site-ul web destinat CCEPPS.
Art.26. (1) Consiliul CCEPPS lucrează în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi şi ia
decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul Directorului este hotărâtor.

5

Art.27. Conform art. 12 din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al UOC, finanţarea
activităţii de cercetare se poate realiza de la buget, prin finanţarea procesului de învăţământ şi
cercetare, respectiv separat de finanţarea procesului de învăţământ, după cum urmează: pe baza de
contracte cu finanţatori naţionali (MECTS, UEFISCDI, etc.) sau internaţionali (Uniunea
Europeana, BM, etc.), ca urmare a unei competiţii de proiecte; din contracte de cercetare cu
mediul de afaceri; prin contribuţii ale universităţii sub forma cofinanţărilor la programele
finanţate din fonduri europene.
Art.28. Activitatea de cercetare ştiinţifică din CCEPPS, desfăşurată pe bază de proiecte
finanţate (granturi) sau contracte, este controlată şi sprijinită de Departamentul de Cercetare şi
Management Proiecte şi compartimentele de specialitate din universitate.
Art.29. În conformitate cu art. 15 din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al UOC, „fiecare
proiect de cercetare, contract sau manifestare ştiinţifică constituie obiect distinct de evidenţă în
contabilitate, prin conturi separate deschise, cu ţinerea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor,
respectiv menţinerea cheltuielilor în limita veniturilor realizate. Conform contractului cu
autoritatea contractantă, titularul grantului de cercetare răspunde public de modul de gestionare a
grantului. Modul de cheltuire a regiei granturilor de cercetare se raportează la sfârşitul fiecărui an
bugetar Senatului Universităţii, conform legii”.
Art.30. Conform art. 31 din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Ovidius”
din Constanţa, toate proiectele/contractele finanţate din fonduri naţionale sau europene, după
semnarea contractului de finanţare, se raportează Departamentului de Cercetare şi Management
Proiecte al universităţii, în vederea centralizării şi creării unei baze de date operaţionale.
Art.31. Conform art. 16 din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Ovidius”
din Constanţa, veniturile nete obţinute prin implementarea proiectelor/contractelor de cercetaredezvoltare sau contractuale derulate prin CCEPPS se utilizează, la solicitarea directorului de
proiect, cu aprobarea Consiliului Facultăţii şi a Consiliului de Administraţie al Universităţii
„Ovidius” din Constanţa. Aceste venituri se pot folosi pentru dezvoltarea cercetării, recompense
şi stimulente, conform liniilor bugetare din proiecte/contracte :
a) dezvoltarea bazei materiale de cercetare proprii CCEPPS;
b) remunerarea personalului din echipa de implementare a proiectului/contractului;
c) organizarea de manifestări ştiinţifice sub egida Universităţii Ovidius din Constanţa şi a
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
d) participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (transport, taxă de
participare,

cazare,

diurnă),

stagii

de

informare

şi

documentare,

burse

de

cercetare/documentare, etc.;
e) taxa

de

membru

în

asociaţii (societăţi),

organisme,

organizaţii

şi

instituţii

ştiinţifice de profil;
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f) editarea sau procurarea de cărţi de specialitate;
g) abonamente la reviste de specialitate sau site-uri ştiinţifice;
h) taxe la terţi pentru servicii (determinări cu aparatura inexistentă în baza proprie,
reparaţii, întreţinere, up-gradări programe calculator, validări aparatură etc.);
i) taxe pentru costurile brevetării şi plata taxelor de protecţie a brevetelor conform legii,
premii pentru autorii brevetelor conform legii;
j) volume editoriale susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice;
k) taxe pentru publicare în anumite reviste ştiinţifice;
l) materiale publicitare şi cheltuieli de reprezentare.
Art. 32. Activitatea CCEPPS se evaluează periodic de către Consiliul Facultăţii şi, de
regulă anual, de către Consiliul Ştiinţific al universităţii, pe baza rapoartelor de autoevaluare a
activităţii de cercetare pe anul anterior.
CAPITOLUL 3 - REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Art. 33. În acord cu criteriile de evaluare a cercetării ştiinţifice la nivelul universităţii,
rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează prin:
a) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate prin competiţie naţională sau/şi
internaţională, precum şi a contractelor de cercetare finalizate;
b) cărţi, tratate, monografii cu conţinut ştiinţific, publicate în ţară în edituri recunoscute
de CNCS sau edituri internaţionale recunoscute;
c) articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date recunoscute
din ţară (CNCS) sau/şi din străinatate (ISI - Institute of Scientific Information sau alte
baze de date internationale - ex. Science Direct, Scopus etc);
d)

comunicări

ştiinţifice

pe

plan

naţional

şi

internaţional

publicate

în

volumele conferinţelor in extenso sau rezumat;
e) teze de doctorat finalizate;
f)

sisteme, prototipuri, metode, modele originale, obiect al brevetelor care

atestă proprietatea intelectuală;
g) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional pentru rezultatele cercetării publicate
sau comunicate;
h) reprezentări în organisme naţionale sau internaţionale ca urmare a recunoaşterii valorii
cercetării ştiinţifice;
i) rapoarte finale ale activităţilor de cercetare prezentate pe pagina web a CCEPPS,
a facultăţii şi a universităţii şi depuse la Departamentul de Cercetare şi Management
Proiecte;
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j) comunicări

la

manifestări

ştiinţifice

organizate

la

nivelul

universităţii, al

facultăţii, al CCEPPS, al departamentelor din cadrul facultaţii, ale directorilor de proiecte
sau contracte, organizate cu sprijinul universităţii, în vederea diseminarii informaţiilor
ştiinţifice şi a realizării de parteneriate în cercetare;
k) cercetarea ştiintifică a studenţilor realizată în mod independent, îndrumată de cadre
didactice şi finalizată prin comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
sau la manifestări ştiinţifice studenţesti naţionale sau internaţionale, în funcţie de
valoarea ştiinţifică.
CAPITOLUL 4 - BAZA MATERIALĂ
Art.34. Activităţile de cercetare specifice domeniilor de interes menţionate anterior se vor
desfăşura în spaţiile (laboratoare şi cabinete) Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi vor
beneficia gratuit de echipamentele IT, reţeaua Internet şi baza de documentare a bibliotecii
universităţii sau a facultăţii.
Art.35. Dotările (infrastructură de cercetare şi soft-uri de specialitate) realizate cu
finanţare din contracte de cercetare ştiinţifică vor constitui patrimoniul Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, la care va avea prioritate în folosinţă şi exploatare CCEPPS.
CAPITOLUL 5- DISPOZIŢII FINALE
Art. 36: Prezentul Regulament de funcţionare a CCEPPS a fost aprobat în Consiliul
Facultăţii din data de 26.11.2012, prin HCA nr. 1361 din 18.12.2012, prin H.C.A din 8.07.2013
priviind înființarea unei noi direcții de cercetare și modificarea regulamentului Centrului în acest
sens, precum și prin H.S din data de 9.07.2013 prin care acestea sunt validate. Regulamentul intră
în vigoare de la data validării acestuia de către Senatul universităţii, prin H.S. nr. 5 din data de
22.01.2013.
Art. 37: Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Facultăţii
sau a Consiliului Ştiinţific al Universităţii,

cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi a

Senatului universităţii.

RECTOR

Viză de legalitate
Şef Serviciu Juridic şi Contencios,
C.J. Loredana Maximiliana Dan
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Anexa: MEMBRII FONDATORI AI CCEPPS

1.

Prof. univ. dr. Dragu Anca

2.

Conf. univ. dr. Giurgiu Laura

3.

Lector univ. dr. Căprioară Daniela-Dumitra

4.

Lector univ. dr. Enache Rodica-Gabriela

5.

Ş. l. dr. Gheorghe Lucian
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