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STATUTUL 

CENTRULUI DE CERCETARE A ISTORIEI RELAȚIILOR 

INTERNAȚIONALE ȘI PATRIMONIULUI CULTURAL  

„GRIGORE GAFENCU” 

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Denumirea centrului este Centrul de Cercetare a Istoriei Relațiilor 

Internaționale și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu” Târgovişte (acronim CGG). 

Art. 2. Centrul „Grigore Gafencu” nu are personalitate juridică şi funcţionează 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a Universităţii Valahia din Târgovişte. 

Art. 3. Sediul Centrului „Grigore Gafencu” este la Institutul de Cercetare 

Ştiinţifică și Tehnologică Multidisciplinară din Campusul Universității Valahia din 

Târgoviște.  

 

 

Capitolul II. Scopuri şi obiective 

Art. 4. Scopul Centrului „Grigore Gafencu” este să ofere cadrul ştiinţific şi 

documentar necesar pentru desfăşurarea de cercetări în domeniile istoriei relaţiilor 

internaţionale, arheologiei și patrimoniului de către membrii săi, contribuind astfel la 

îmbunătăţirea şi extinderea cunoaşterii ştiinţifice în domeniile de referinţă. 

 

Art. 5. Obiectivele Centrului „Grigore Gafencu” sunt orientate în trei direcţii 

majore (cercetare, diseminare, educare): 

(1) asigurarea unui climat de cercetare performant care să facă posibilă 

desfăşurarea continuă a unei activităţi de cercetare de buna calitate şi deschisă spre 

viitor; 

(2) îmbogăţirea permanentă a infrastructurii de cercetare care să aibă în vedere 

atingerea obiectivelor de performanţă pe care şi le propune centrul; 

(3) realizarea unui dialog permanent între membri mai experimentaţi ai echipei 

de cercetare şi tinerii promiţători cooptaţi în această echipă, îmbinând astfel experienţa 

de cercetare existentă cu dorinţa de nou şi performanță; 

(4) actualizarea concepţiilor şi tematicii de cercetare în istoria relaţiilor 

internaţionale, arheologiei și patrimoniului prin reintegrarea acesteia într-un cadru 
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conceptual care să ţină cont de cele mai noi curente de gândire existente pe plan 

european si mondial; 

(5) diseminarea informaţiilor prin intermediul unor articole, studii (mai ales în 

revistele noastre), conferinţe şi prelegeri (susţinute în ţară şi străinătate), editarea unor 

volume (în limba romana şi limbi străine), dar şi prin intermediul mass-mediei; acest 

obiectiv are în vedere difuzarea informaţiei atât în ţară cât şi în străinătate, atât in 

mediul academic cât şi în rândul nespecialiştilor, precum şi în rândurile publicului 

larg; 

(6) utilizarea informaţiei, concluziilor şi metodologiei acumulate în continua 

perfecţionare a procesului educaţional (cursuri, seminarii, cercuri studenţeşti); 

(7) oferirea de acces la consultaţii şi documentare studenţilor şi masteranzilor.  

 

Capitolul III. Activităţile centrului 

Art. 6. Activitatea de cercetare a Centrului „Grigore Gafencu” constă în 

elaborarea de studii, articole şi cărţi în domeniile sale de referinţă, în limba română 

şi/sau în limbi de circulaţie internaţională, corelând rezultatele cercetărilor cu 

literatura academică străină, pentru o mai bună integrare a cercetării româneşti în 

circuitul ştiinţific internaţional.  

Art. 7. În activitatea de cercetare este încurajată formarea de echipe, atât prin 

colaborarea cu experţi şi specialişti din străinătate, cât şi prin atragerea masteranzilor 

şi doctoranzilor către activităţile de cercetare specifice centrului. 

Art. 8. Direcţiile de cercetare sunt stabilite individual de către fiecare membru, 

apoi integrate într-un plan general de cercetare al centrului.  

Art. 9. Activitatea publicistică constă în publicarea rezultatelor cercetării în 

reviste şi volume, în ţară şi străinătate, fiind încurajată în mod special publicarea în 

străinătate, pentru creşterea vizibilităţii şi prestigiului centrului.  

Art. 10. Centrul „Grigore Gafencu” publică o revistă de specialitate proprie: 

(1) Valahian Journal of Historical Studies, fondată în 2004, apare bianual în limba 

engleză şi/sau alte limbi de circulaţie internaţională, şi este axată pe studii de istoria 

relaţiilor internaţionale în epoca modernă şi contemporană; 

Art. 11. Centrul „Grigore Gafencu” promovează îmbunătăţirea calităţii 

ştiinţifice şi editoriale a publicaţiilor sale, cât şi a vizibilităţii lor internaţionale, prin 

atragerea de autori afiliaţi unor instituţii din străinătate, prin includerea revistelor sale 

în bazele de date internaţionale, printr-o selecţie riguroasă a articolelor bazată pe 

referenţi externi, prin regularitatea apariţiei şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii 

grafice. 
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Art. 12. Centrul „Grigore Gafencu” organizează periodic, conform planului 

anual de cercetare, lansări de carte, mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări, 

conferinţe naţionale şi internaţionale, cu scopul diseminării rezultatelor cercetării 

ştiinţifice a membrilor săi, stabilirii unui cadru de dezbatere ştiinţifică naţional şi/sau 

internaţional, stabilirii de parteneriate cu alte instituţii similare. 

Art. 13. Centrul „Grigore Gafencu” organizează seria de conferinţe lunare, 

conform unui calendar stabilit şi popularizat pe website-ul propriu,  în cadrul cărora 

membrii și invitații centrului îşi prezintă rezultatele finale sau intermediare ale 

cercetărilor desfăşurate, supunându-le dezbaterii şi schimbului de idei, precum şi cu 

scopul obţinerii de feedback; în mod special cercetătorii debutanţi (doctoranzi) sunt 

încurajaţi să-şi prezinte rezultatele cercetării; conferinţele lunare sunt deschise 

publicului. 

Art. 14. Centrul „Grigore Gafencu” urmăreşte îmbunătăţirea şi extinderea 

continuă a infrastructurii de cercetare, prin atragerea de fonduri din surse private sau 

guvernamentale. 

Art. 15. Finanţarea activităţilor Centrului „Grigore Gafencu” se face prin 

accesarea de fonduri puse la dispoziţie de instituţii de profil, pe bază de proiecte şi 

granturi (UEFISCDI, ANCS, AFCN, fundaţii şi ONG-uri), precum şi prin sponsorizări. 

Art. 16. Premiul „Grigore Gafencu” se acordă anual unui cercetători al centrului 

care s-a distins atât prin rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică, materializate prin 

articole în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, cât şi prin implicare deosebită în 

activitatea centrului.  

Art. 17. Centrul „Grigore Gafencu” întreţine un site de internet 

(www.centrulgafencu.ro) care este actualizat periodic şi cuprinde informaţii despre 

activitatea centrului şi a membrilor săi.  

 

Capitolul IV. Organizarea centrului 

Art. 18. Membrii Centrului „Grigore Gafencu” se împart în trei categorii: 

membri, membri asociaţi şi membri temporari/doctoranzi: 

(1) membri sunt cadre didactice şi/sau de cercetare ale Universităţii Valahia din 

Târgovişte, specializaţi într-unul dintre domeniile de referinţă ale centrului;  

(2) membri asociaţi sunt personalităţi de prestigiu ale vieţii ştiinţifice naționale şi 

internaţionale, cooptate în echipa centrului în scopul intensificării şi lărgirii 

schimbului de idei, a creşterii calităţii în cercetarea ştiinţifică, în vederea stabilirii sau 

derulării de parteneriate şi proiecte; membri asociaţi pot fi recenzori ai revistelor 

centrului; 

http://www.centrulgafencu.ro/
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(3) membri temporari/doctoranzi sunt doctoranzii și masteranzii Universităţii 

Valahia din Târgovişte, care se află în stadiul elaborării unei teze de doctorat într-unul 

dintre domeniile de referinţă ale centrului.  

Art. 19. Calitatea de membru se dobândeşte fie din oficiu, pentru membri 

existenţi la momentul ultimei acreditări a centrului, fie prin cooptare, la propunerea 

directorului, prin votul majoritar al membrilor, în cadrul şedinţelor trimestriale; 

calitatea de membru încetează fie la cerere, fie în condiţiile încetării raporturilor care 

au produs-o (finalizarea tezei de doctorat, încetarea contractului de muncă cu 

Universitatea Valahia ş.a.). 

 

Art. 20. Drepturile membrilor sunt următoarele: 

(1) de a avea acces la biblioteca şi baza documentară a Centrului „Grigore 

Gafencu”; 

(2) de a se folosi de infrastructura centrului în activităţile proprii de cercetare; 

(3) de a face parte din echipele proiectelor şi granturilor derulate în cadrul 

centrului;  

(4) de a publica studii în revistele centrului; 

(5) de a lua parte cu drept de vot la şedinţele centrului, de a-şi exprima opiniile 

şi punctele de vedere în aceste şedinţe; 

(6) de a fi informaţi cu privire la toate activităţile centrului, precum şi de a lua 

parte la acestea; 

(7) de a fi sprijiniţi de centru în iniţiativele lor îndreptate către organizarea de 

evenimente sau aplicaţii pentru finanţări. 

Art. 21. Conducerea „Centrului Grigore Gafencu” este asigurată de director; 

acesta este ales pentru un mandat de patru ani, în şedinţa generală a centrului; fiecare 

membru al centrului poate candida la această funcţie cu condiţia îndeplinirii criteriilor 

metodologice elaborate de ministerului tutelar sau de Senatul Universității „Valahia” 

Târgoviște. 

Art. 22. Atribuţiile directorului sunt următoarele: 

(1) de a convoca şi conduce şedinţele centrului; 

(2) de a elabora, împreună cu ceilalţi membrii ai centrului, documentaţia 

necesară în vederea acreditării sau reacreditării centrului; 

(3) de a urmări îmbunătăţirea şi extinderea bazei materiale şi a infrastructurii 

de cercetare; 

(4) de a reprezenta centrul în relaţia cu alte instituţii sau cu mass-media; 
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(5) de a elabora planul anual de cercetare, cu sprijinul secretarului, pe baza 

planurilor anuale individuale ale membrilor, și de a face analiza îndeplinirii acestor 

planuri de cercetare; 

(6) de a propune cooptarea unor noi membri, membri asociați și temporari în 

cadrul centrului și încetarea calității de membru a celor existenți; propunerile 

directorului trebuie supusă spre aprobarea membrilor centrului. 

Art. 23. Se instituie funcţia de director onorific; directorul onorific este ales pentru 

patru ani din rândul membrilor seniori ai centrului, cu vastă experienţă publicistică şi 

de cercetare, având misiunea de a contribui la îmbunătăţirea calităţii ştiinţifice a 

activităţii de cercetare. 

Art. 24. Centrul „Grigore Gafencu” este organizat în două laboratoare de 

cercetare, astfel: 

(1) laboratorul de istoria relaţiilor internaţionale, din care fac parte acei membri ai 

centrului specializaţi în acest domeniu, şi a cărui activitate este îndrumată de un 

responsabil, sprijinit de un secretar al laboratorului; 

(2) laboratorul de arheologie și patrimoniu, din care fac parte acei membri ai 

centrului specializaţi în acest domeniu, şi a cărui activitate este îndrumată de un 

responsabil, sprijinit de un secretar al laboratorului. 

Art. 25. Responsabilii celor două laboratoare sunt aleși de membrii centrului 

pentru un mandat de patru ani și au sarcina de a îndruma activitatea de cercetare din 

cele două laboratoare de cercetare specializate ale centrului;  

Art. 26. Secretarul Centrului „Grigore Gafencu” sprijină directorul şi 

responsabilii de laboratoare în activitatea acestora, asigură comunicarea între 

laboratoare, ia parte la organizarea de evenimente, organizează arhiva centrului, 

îndeplineşte alte sarcini specifice de natură administrativ-organizatorică. 

Art. 27. Responsabilii celor două laboratoare, secretarii celor două laboratoare 

şi secretarul centrului sunt aleşi pentru un mandat de patru ani, în aceleaşi condiţii ca 

directorul centrului.   
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Organigrama 

 
Abrevieri: 

LIRI Laboratorul de Istoria Relaţiilor Internaţionale 

LAP Laboratorul de Arheologie și Patrimoniu 

 

Acoperirea posturilor conform alegerilor din 31.01.2013: 

 

Director: Prof. univ. dr.habil. Silviu Miloiu 

Responsabil LAP: Prof. univ. dr. Mircea Anghelinu 

Responsabil LIRI: Conf. univ. dr. Iulian Oncescu 

Secretar centru: Lect. univ. dr. Cezar Stanciu 

Secretar LAP: Conf. univ. dr. Monica Mărgărit 

Secretar LIRI: Asist. univ. dr. Laura Oncescu 

 

Mandatul actualei echipe expiră la : 30.01.2021 

 

DIRECTOR, 

Prof.univ.dr.habil. Silviu-Marian MILOIU 

Director

Responsabil 
LIRI

Secretar 
LIRI

Secretar 
Centru

Responsabil 
LAP

Secretar 
LAP


