
 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării  

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 

3 
 

 

Anexa 1 

 

 

Cerere de reînnoire a recunoașterii centrului  

la nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Stimate Domnule Rector, 

 

Subsemnatul Marius Milcu cu funcția de conf univ. și gradul ştiințific de dr. habil., angajat la 
Facultatea de Științe Socio-Umane, vă rog a aproba evaluarea periodică și confirmarea recunoașterii  
Centrului de Cercetare Psihologică Sibiu.  

Anexez acestei Cereri  

- Anexa 2: Fișa de definire a activității centrului de cercetare 
- Anexa 3: Raportul de activitate al centrului pentru perioada 2014-2019 
- Anexa 4: SIEPAS șef de lucrări Ciprian Băcilă 
- Anexa 5: acordul membrilor de a face parte din Centrul de Cercetare Psihologică 

 

 

Data, 06.05.2020       Semnătura, 
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Anexa 2 

 

FIŞA DE DEFINIRE A ACTIVITĂŢII CENTRULUI DE CERCETARE 
 
 
I. DENUMIREA CENTRULUI DE CERCETARE: Centrul de Cercetare Psihologică Sibiu  
 
II. DENUMIREA CENTRULUI DE CERCETARE IN LIMBA ENGLEZĂ: Center of 
Psychological Research 
 
III. DATA ŞI NUMĂRUL DECIZIEI DE ÎNFIINŢARE A CENTRULUI: 2014 
 
IV. MISIUNEA CENTRULUI DE CERCETARE  
Misiunea fundamentală a CCP este realizarea de activităţi de cercetare intra- şi interdisciplinară, 
desfăşurate în proiecte individuale sau de grup, încurajând munca în echipă şi diseminarea rezultatelor 
în module curriculare existente în Facultăţile din cadrul Universităţii „L.Blaga” din Sibiu. 

Obiectivele CCP sunt următoarele: 
a. Identificarea cercetătorilor români şi străini în domeniile de interes ale CCP, în vederea 

stabiliri unor colaborări în demersurile de cercetare; 
b. Configurarea şi realizarea unor proiecte de cercetare individuale şi colective în domeniile de 

interes ale CCP; 
c. Afilierea centrului la grupuri sau societăţi internaţionale de acest profil şi încurajarea 

schimburilor academice cu alte organisme similare din ţară şi străinătate, în vederea derulării 
de proiecte naţionale şi internaţionale; 

d. Editarea unor publicaţii specifice (cărţi, reviste, CD-uri), conţinând traducerea şi/sau editarea 
unor texte, studii / cercetări ştiinţifice, bibliografii, antologii pentru uz didactic, instrumente 
de evaluare, metodologii de cercetare și intervenție în diverse domenii aplicative, etc.; 

e. Organizarea de manifestări științifice: conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, congrese, 
şcoli de vară, workshopuri; 

f. Oferirea de consultaţii ştiinţifice studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de 
cercetare în domeniile de interese ale CPS; 

g. Iniţierea şi realizarea unei biblioteci de texte primare şi de literatură secundară asupra 
domeniilor studiate (pe suport hârtie şi electronic), care să constituie o bibliotecă de referinţă 
în domeniu; 

h. Constituirea unei baze materiale de lucru (aparatură  audio-video, computere şi accesorii, 
proiector multimedia, programe informatice, etc.); 

i. Realizarea unei pagini WEB şi a unor liste electronice cu resurse de cercetare; 
j. Prestarea unor servicii de specialitate (selecţie/recrutare de personal, evaluare psihologică, 

consiliere psihologică, diagnoză, intervenţie, elaborare şi reevaluare a unor metodologii şi 
produse de investigaţie psihologică, socială, medical, etc.).  

  
V. DATE DE IDENTIFICARE 
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1. Numele și prenumele directorului unității de cercetare: conf.univ.dr.habil. Marius Milcu  
Notă: cerințele minimale obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească directorul unității de cercetare sunt: 
- să aibă contract de muncă pe durată nedeterminată cu ULBS, ca titular; - îndeplinit. 
- îndeplinirea standardelor corespunzătoare postului pentru perioada 2014-2018: minim 3.000 de ore de cercetare 

(600 ore/an x 5 ani), conform punctajelor SIEPAS afișate la adresa http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html. - 
îndeplinit (4686 ore cercetare). 

 

2. Membri activi (doar titularii ULBS; după gradul didactic): 13 
1. Profesor        2 

2. Conferentiar                6 

3. Lector / Şef de lucrări               4 

4. Asistent                 1 

Total:                   13 
 
Note: 
1. Membri activi ai centrului de cercetare pot fi, din personalul didactic/de cercetare al ULBS, doar titularii angajați 
pe perioadă nedeterminată care probează îndeplinirea, în perioada de evaluare (2014-2018, cu excepțiile specificate 
mai jos), a minimul standardului de cercetare aferent poziției didactice/de cercetare, prin completarea punctului VIII. 
Lista membrilor titulari ai centrului de cercetare, conform punctajelor SIEPAS afișate la adresa 
http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html. 
2. Membri activi ai centrului pot fi și cercetători care activează în alte organizații, însă, conform Regulamentului 
privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 
numărul și activitatea lor nu se ia în calcul pentru înființarea și recunoașterea centrelor. 
 

3. FACULTATEA:      Științe Socio-Umane 

4. DEPARTAMENTUL:     Psihologie 

5. Adresa www (obligatorie)    http://centers.ulbsibiu.ro/psi-cercetare/ro/  

6. Adresa unităţii:    Str. Lucian Blaga, Nr. 2A , 550169, Sibiu, România 

7. Telefon:       0269235804 

8. Fax:        0269235804 

9. E-mail:       psi_cercetare@ulbsibiu.ro 

10. Persoana de contact:     conf.univ.dr.habil. Marius Milcu 

11. Adresa:       Str. Verzariei nr. 1, Cisnădioara 

12. Telefon:       0749092824 

13. Fax:        
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14. E-mail:       marius.milcu@ulbsibiu.ro 

VI. DOMENIUL / DOMENIILE DE CERCETARE ABORDATE*: 

Domeniile de cercetare recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării fundamentale sunt: 
1. Matematică şi Informatică  
2. Chimie  
3. Fizică  
4. Ştiinţe inginereşti  
5. Ştiinţa materialelor  
6. Ştiinţele pământului  
7. Biologie şi Ecologie  
8. Medicină       X 
9. Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii  
10. Ştiinţe sociale şi economice     X 
11. Ştiinţe umaniste      X 

 
Domeniile de cercetare recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării aplicative sunt: 

1. Tehnologia Informației și Comunicații;  
2. Energie;  
3. Mediu;  
4. Sănătate;       X 
5. Agricultură, siguranță şi securitate alimentară;  
6. Biotehnologii;  
7. Materiale, procese şi produse inovative;  
8. Spaţiu şi securitate;  
9. Cercetare socio-economică şi umanistă.   X 

Se va argumenta cu date concrete dacă se optează pentru mai mult de un domeniu. 

CCP are în componență cadre didactice / cercetători din cadrul Facultății de Medicină, dat fiind 
caracterul interdisciplinar al activității propuse pentru desfășurare.  

 

VII. POZIȚIONAREA UNITĂŢII DE CERCETARE (se va face în concordanţă cu misiunea) 

Tipul unităţii de cercetare: Cercetare 
fundamentală 

Cercetare 
aplicativă 

Creaţie artistică şi 
promovarea culturii 

Institut de cercetare        

Centru de cercetare  X X   

Grup de cercetare        
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VIII. LISTA MEMBRILOR ACTIVI AI CENTRULUI DE CERCETARE 

(doar titularii ULBS, inclusiv directorul) 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul 
didactic 

Punctaj minimal 
2014-2018 
(conform 
gradului 

didactic de 
referință) 

Punctaj 
realizat 2014-

2018  

Semnătura 

1. Marius Milcu Conf.univ.dr.  1500 4686  

2. Sassu Raluca Prof.univ.dr.  1750 3217,18  

3.  Sumedrea Alin Prof.univ.dr.  1750 1345  

4.  Bucuță Mihaela Conf.univ.dr. 1500 4084,45  

5. Brate Adrian  Conf.univ.dr. 1500 2752,23  

6. Moșoiu Corneliu Conf.univ.dr. 1500 1967,25  

7. Grama Blanca Conf.univ.dr. 1500 2044,49  

8. Cătană Anamaria Lector dr 1250 997,32  

9. Bouleanu Elena Lector dr 1250 1404,5  

10. Marcu Gabriela Lector dr 1250 1416  

11. Boța Gabriela Conf.univ. dr 1500 3543,45  

12. Băcilă Ciprian * Lector dr 750 1138,99  

13. Mărcuș Oana ** Asist.dr 1000 1902,5  

Notă:  
* Punctaj calculat pentru ultimii 3 ani (încadrat în ULBS în anul 2020) 
** Punctaj calculat pentru 2 ani (încadrată din 2016, având concediu de îngrijire a copilului un an) 
 
Note: 
1. O persoană poate sa facă parte din echipa unui singur centru de cercetare. 
2. Dacă un centru de cercetare a fost recunoscut la nivelul ULBS ulterior anului 2014 sau dacă unul dintre membrii săi 
activi a dobândit această calitate ulterior anului respectiv, raportarea se va face începând cu al doilea an anterior înființării 
centrului sau dobândirii calității de membru al centrului (întrucât, conform Regulamentului privind recunoașterea, 
înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, o condiție pentru a înființa 
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sau pentru a deveni membru al unui centru este aceea de a îndeplini punctajul SIEPAS aferent postului în cei doi ani 
anteriori depunerii cererii de înființare/adeziune). De exemplu: membrii unui centru recunoscut de ULBS în 2017 își 
raportează punctajul pentru perioada 2015-2018; un titular care a devenit membru al unui centru în 2018 își raportează 
punctajul pentru perioada 2016-2018 etc. 
3. Gradul didactic/de cercetare al fiecărui titular este acela afișat pentru fiecare an din intervalul de raportare la adresa 
http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html. 
4. În cazurile în care, din diverse motive, activitatea anumitor membri ai centrului nu a fost verificată și inclusă în 
centralizările anuale de pe platforma http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html, se va atașa la dosar o Fișă de autoevaluare 
individuală (Anexa 1 SIEPAS) care să certifice îndeplinirea de către aceștia a punctajelor în anii pentru care nu există 
date centralizate. 
5. În condițiile imposibilității obținerii semnăturilor membrilor din cauza pandemiei COVID-19, la dosar se vor atașa 
capturi de ecran după mesajele electronice prin care titularii își declară acordul de a fi în continuare membri ai centrului 
de cercetare. 

 

IX. LABORATOARE DE CERCETARE DIN STRUCTURA UNITĂŢII DE CERCETARE – 
SCURTĂ  DESCRIERE  

a. Laboratorul de sisteme intentionale in Psihologie - îşi propune să promoveze cercetarea 
aplicativă în domeniul psihologiei cu scopul de a aprofunda cunoaşterea prin identificarea de legităţi 
capabile să explice mecanismele intenţionalităţii. În acest sens, activităţile derulate în cadrul 
laboratorului vor urmări să identifice setul de primitive psihologice care descriu cel mai adecvat 
intenţionalitatea din sistemele psihice. Cercetările, unele dintre ele deja realizate şi publicate, au în 
vedere promovarea unei noi perspective şi viziuni de cunoaştere şi modelare a psihologiei 
intenţionalităţii. 
Laboratorul îşi propune următoarele activităţi: 

* Elaborarea unei teorii capabile să explice raportul dintre semantica multidimensională a 
discursului şi intenţionalitatea subiectului; 
* Evaluarea raporturilor dintre raţionalitatea discursului şi raţionalitatea epistemică din 
perspectiva modelului TBM (Transferable Belief Model) ; 
* Elaborarea unei mereotopologii stratificate in vederea elaborării de reţele nomologice 
conceptuale 

b. Laborator de cercetarea comportamentului uman și a dezvoltării  
Își propune să studieze multimea reactiilor de raspuns ale organismului uman la stimulii externi, ca 
și motivațiile care stau la baza acestora. Sistemul comportamental al omului reprezinta un ansamblu 
coerent de valori, stari, actiuni sau transformari prin care subiectul intra intr-o relatie cu mediul 
ambient, cu altii si cu sinele. Comportamentul poate fi inconstient, cand el reprezinta materializarea 
unui algoritm innascut si poate fi constient cand el este urmarea unei decizii, cand este voluntar. 
Decizia are la baza o motivatie sau o configuratie motivationala, care in fundal are o stare 
atitudinala. Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijata si nu o reactie oarecare, 
scopul fiind cel, care in mare parte regleaza aceasta dirijare. 
c. Laboratorul de modelare si epistemica psihologica 
Își propune să realizeze modelarea psihicului uman, în condițiile unui sistem deschis extrem de 
complex, sub acțiunile factorilor de mediu. Psihicul uman poate fi emulat sau perturbat funcțional în 
diferite feluri prin diferiți factori cooperanți sau agresanți, reali sau sociali.  
Laboratorul menționat își propune să se ocupe de procesele psihice, de mecanismele mentale obscure 
care pot personaliza, afectiviza și socializa, dar uneori și depersonaliza, sau rupe echilibrul unitar 
perceptual, intelectiv și afectiv, al personalității.  
În aceste condiții, ne propunem să investigăm funcțiile psihice, să le explicăm proveniența, 
mecanismele generative, acțiunile specifice și consecințele.  
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Directorul Centrului, 

Conf.univ.dr.habil Marius Milcu 
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Anexa 3 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE CERCETARE  

PENTRU PERIOADA 2014-2019 

 

În perioada 2014-2019, Centrul... a desfășurat următoarele activități*: 
 
 A. Publicații 
 
 1. Reviste editate sub egida centrului: 
 

2. Volume colective coordonate de către membrii centrului (inclusiv numere speciale ale 
unor reviste care nu apar sub egida centrului): 
 

a) Milcu, M., Sumedrea A. G. & Brate, A.T. (coord.) (2016). Cercetare cantitativă versus 
cercetare calitativă. Abordări interdisciplinare, Editura Universitară, 244 p., Bucureşti, 
ISBN 978-606-28-0516-6. 

b) Milcu, M., Sumedrea A. G. & Brate, A. (coord.) (2015). De la evaluare la intervenţie : 
Premise metodologice, Editura Universitară, 268 p., Bucureşti, ISBN 978-606-28-0406-
0.... 

c) Marius Milcu, Hannes Krall, Peter Dan. Prospecting interdisciplinarity in health, 
education and social sciences. Bucharest Univ. Press, 2014, 251 pag. 

d) Marius Milcu, Julian Achim, Saul Neves de Jesus Individuals, social and work groups, 
organizations: modern research in applied psychology, Bucharest Univ. Press, 2014, 244 
pag. 

e) Marius Milcu. Cercetarea modernă în psihologie: Interdisciplinaritate în științele sociale, 
educație și sănătate, Ed. Univ. Bucureşti, 2014, 254 p. 

f) Marius Milcu. Oportunități și limite în cercetarea aplicativă, Editura Universitară 
București, 2015, 210 p. 

g) Marius Milcu, Robert Wubbolding, Ines Testoni, Modern research in health, education 
and social sciences, Bucharest Univ. Press, 2014, 305 pag. 

h) Marius Milcu, Margarida Gaspar de Matos, Ilie Puiu Vasilescu, Advanced research in 
health, education and social sciences: towards a better practice, Bucharest Univ. Press, 
2015, 508 pag. 

i) Marius Milcu, Saul Neves de Jesus, Juan Tobal. Prospecting interdisciplinarity in health, 
education and social sciences: theory and practice. Bucharest Univ. Press, 2016, 340 p. 
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j) Ines Testoni, Luigi Grassi, Marius Milcu. Living dyingly: Approaches from Psychology, 
Neuroscience, Medicine, Sociology and Philosophy. Padova University Press, 2017, 390 
p. 

k) Marius Milcu, Michael Stevens, Iris Dahl. Modern Research in Health, Education and 
Social Sciences. From Evaluation to Intervention. Bucharest Univ. Press, 2017, 324 p. 

l) Marius Milcu. Direcții și perspective în cercetarea aplicativă modernă. Editura 
Universitară București, 2018, 219 p. 

m) Marius Milcu, Michael Stevens, Saul Neves de Jesus. Mind, Body and Behavior: New 
trends and prospects in Health, Education and Social Sciences. Bucharest Univ. Press, 
2018, 394 p. 

n) Marius Milcu. De la cercetare la practică în psihologia modernă. Ed. Univ. Bucureşti, 
2019, 316 p. 

 
 
 B. Manifestări științifice și cultural-artistice organizate sub egida centrului 
 
 1. Manifestări științifice: 
 

a) 04-07.06.2015, Sibiu: Congresul Internaţional de Psihologie Prospecting advanced research in 
Health, Education and Social Sciences (http://www.multidisciplinary-research.com, 
http://www.ascip.ro). 

b) 06-08.11.2014: Congresul Internaţional de Psihologie cu titlul Modern research in Health, 
Education and Social Sciences. Quantitative vs. qualitative research? 
(http://www.multidisciplinary-research.com, http://www.ascip.ro). 

c) 03-05.06.2016, Sibiu: Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea Modernă în Psihologie. 
Cercetare cantitativă vs. Cercetare calitativă. Abordări interdisciplinare (http://www.ascip.ro); 

d) 18-20.11.2016, Sibiu: Congresul Internaţional de Psihologie: Multidisciplinary Research in 
Health, Education and Social Sciences (http://www.multidisciplinary-research.com). 

e) 17-19.11.2017, Sibiu: Congresul Internaţional de Psihologie „Cercetarea modernă în psihologie. 
Direcţii şi Perspective” (http://www.multidisciplinary-research.com, http://www.ascip.ro). 

f) 15-18.11.2018, Sibiu: Congresul Internaţional de Psihologie „Cercetarea modernă în psihologie. 
Direcţii şi Perspective” (http://www.ascip.ro și http://www.multidisciplinary-research.com). 

g) 15-17.11.2019, Sibiu: Congresul Internaţional de Psihologie: Prospecting Advanced Research in 
Health, Education and Social Sciences (http://www.multidisciplinary-research.com și 
www.ascip.ro). 

 
2. Manifestări/evenimente cultural-artistice:  
 
 
C. Granturi de cercetare desfășurate în cadrul centrului [Se raportează doar proiectele 

pentru care au fost încasate sume la Serviciul Financiar-Contabil al ULBS.] 
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 1. Proiecte de cercetare:  
 

a) 2015-2016 Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei (CONstruct 
NEtwork in Counselling for Trauma). RO20 ”Violența domestică și violența bazată pe 
deosebirea de sex”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.... 

b) ”Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu al pacienţilor”, proiect de cercetare-dezvoltare, în derulare în 
perioada 01.06.2014-13.11.2015, Manager proiect Conf. univ. dr. Silviu Morar, 
POSDRU /156 /1.2/G/142145, (Adrian Brate, Marius Milcu, Mihaela Bucuță, 
Raluca Sassu - Membri în echipa de implementare). 

c) (2016) Sistem integrat computerizat de evaluare psihometrică, adaptată nevoilor de 
testare, evaluare și dezvoltare a performanțelor angajaților din sistemul sanitar, PN-III-
P2-2.1-BG-2016, Director de proiect: Mihaela BUCUȚĂ, Membri: Raluca Sassu, 
Anamaria Cătană, Adrian Brate. 

d) 2017 – Grant pentru mobilitati de cercetare finantat prin UEFISCDI, cod PN-III-P1-1.1-
MC-2017-0572, in Human Information Processing Laboratory, Tampere, Finlanda. 

 
2. Contracte cu mediul economic:  

 
3. Proiecte culturale:  

 
* Raportul înregistrează doar activitatea centrului de cercetare ca întreg, nu și activitățile 
independente ale membrilor săi (articole, participări la conferințe etc.), care sunt cuantificate prin 
raportările SIEPAS. 
 
Directorul Centrului, 

Conf.univ.dr.habil Marius Milcu 
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Anexa 4. SIEPAS Ciprian Băcilă (validat în vederea concursului de șef de lucrări de oficiul juridic) 
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Anexa 5. Acordul membrilor de a face parte din Centrul de Cercetare Psihologică 
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