
STATUTUL  CENTRULUI  DE  CERCETĂRI 
 

 

I. Dispoziţii generale 
1. Denumirea centrului de cercetare este “Centrul de Cercetări în Ştiinţe Politice şi 

Comunicare ” (CCSPC). 

2. CCSPC este organizat ca entitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, care 

funcţionează sub egida Universităţii Valahia din Târgovişte. 

3. Sediul Centrului este în imobilul Universităţii Valahia din Târgovişte în care se află 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, Strada Locotenent Stancu Ion, nr. 35, 

Târgovişte. 

4. Centrul de cercetare se înfiinţează pe durată nedeterminată. 

 

II. Obiectivele activităţii 

1. Centrul are ca scop dezvoltarea cercetării în ştiinţe politice, comunicare şi studii 

culturale, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice 

universitare, a masteranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin aplicaţii în domeniile 

amintite. 

2. CCSPC va urmări formarea tinerilor în activitatea de cercetare, va sprijini organizarea de 

întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe ale facultăţii, precum şi 

constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în aceste domenii. 

3. CCSPC va stimula publicarea rezultatelor cercetării în volume colective, în Analele 

Universităţii Valahia din Târgovişte, în reviste de profil româneşti şi străine. 

4. Centrul va stimula schimbul de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate, 

prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese. De asemenea, 

va iniţia şi urmări realizarea unor proiecte interdisciplinare. 

5. CCSPC îşi propune să acorde asistenţă şi să asigure expertiză în ştiinţele sociale la cererea 

unor instituţii sau persoane interesate (organizaţii politice, nonguvernamentale etc). 



6. Se va urmări realizarea legăturii dintre cercetarea universitară şi învăţământul 

preuniversitar, organizându-se întâlniri, dezbateri, programe de perfecţionare cu 

profesorii din ciclul gimnazial şi liceal care predau ştiinţele socio-umane. 

7. CCSPC îşi va face cunoscută activitatea pe internet, printr-un site (găzduit de cel al 

Universităţii), în care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, 

membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţii recente, manifestări 

ştiinţifice organizate etc. 

 

III. Resurse materiale 

1. Patrimoniul Centrului este constituit pe baza: 

a. resurselor puse la dispoziţie de Universitatea Valahia din Târgovişte şi de Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, (locaţia şi dotările informatice deja existente); 

b. fondurilor provenite din proiecte naţionale şi internaţionale; 

c. veniturilor realizate din activităţi de consultanţă, expertiză, organizare de programe de 

perfecţionare etc.; 

d. unor sponsorizări şi donaţii.  

2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă de către Conducerea Centrului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale. Resursele se vor putea utiliza pentru: 

a. dezvoltarea bazei materiale proprii; inclusiv prin cumpărare de cărţi, abonamente la 

periodice şi baze de date internaţionale; 

b. organizarea de manifestări ştiinţifice proprii Centrului sau contribuţia la organizarea unor 

astfel de manifestări; organizarea de cicluri de conferinţe, invitarea unor personalităţi 

internaţionale în domeniu; 

c. contribuţii la proiecte şi programe în colaborare, naţionale şi internaţionale; 

d. editarea de carte universitară; 

e. dezvoltarea şi administrarea site-ului CCSPC; 

f. taxe de participare la manifestări cultural-ştiinţifice. 

3. Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite de CCSPC, în conformitate cu 

prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea 

scopurilor prevăzute în statut şi se înregistrează în gestiunea Universităţii Valahia din 

Târgovişte. 



 

IV. Principii de organizare şi funcţionare 

1. Pot fi membri ai CCSPC cadre didactice universitare şi cercetători în domeniul ştiinţelor 

politice, comunicării şi studiilor culturale (masteranzi).  

2. Cadrul didactic sau cercetătorul care doreşte să devină membru al CCSPC va înainta 

conducerii centrului o cerere de adeziune.  

3. Nu se face nicio diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în Centru, toţi 

având calitatea de membru.  

4. Renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă înaintată conducerii 

centrului.  

5. CCSPC poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate care prin 

activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.  

6.  CCSPC este condus de un cadru didactic titular, având calitatea de director, ales prin votul 

membrilor centrului. 

 

V. Dispoziţii finale 

1. Prezentul statut poate fi modificat de Adunarea Generală a membrilor CCSPC. 

2. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de cel puţin 10% din membrii 

Centrului. 

3. Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin două 

treimi din numărul membrilor Centrului. 
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