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Scopul/obiectivul general este de a promova știința și cercetarea în vederea contribuirii la 

formarea capitalului social ridicat, a protejării culturii, precum și a promovării spiritului civic. 

Obiective concrete: 

Obiectivul 1. Formarea unei rețele de cercetare profesională interdisciplinară în contextul 

dezvoltării durabile 

- Alcătuirea unor echipe de cercetare în vederea valorizării resurselor umane din aria 

cercetării științifice și a inovării în contextul nevoii de educație de calitate; 

- Favorizarea colaborării științifice între specialiști din România și străinătate în vederea 

contribuirii la constuirea unui climat de pace, justiție și instituții eficiente; 

- Alcătuirea unui nucleu de lucru interdisciplinar care să  asigure colaborarea între echipele 

de cercetare din diverse domenii de activitate. 

 

Obiectivul 2. Inițierea, dezvoltarea și implementarea unor proiecte de cercetare științifică 

și/sau inovare  

- Identificarea unor linii/direcții de finanțare care să facă posibilă cercetarea științifică 

și/sau inovarea  pe teme din diverse domenii; 

- Elaborarea unor proiecte care să susțină scopul/obiectivul general; 

- Sprijinirea altor proiecte inițiate de partenerii Asociației. 

 

Obiectivul 3. Crearea unor instrumente/mijloace  prin care vor fi diseminate rezultatele 

cercetărilor sau din proiecte  

- Organizarea de simpozione, mese rotune, paneluri, conferințe  pe teme din diverse 

domenii de cercetare cu participare națională și/sau internațională; 

- Favorizarea unor întâlniri între membrii echipelor  de cercetare, inclusiv prin utilizarea 

tehnologiei informației în societatea cunoașterii; 

- Realizarea unei reviste prin intermediul căreia să fie diseminate rezultatele cercetărilor și 

activitățile proiectelor; 

- Sprijinirea  demersurilor partenerilor pentru a fi consolidată rețeaua de cercetare. 

 

Obiectivul 4. Realizarea unor instrumente/mijloace prin care să fie făcute vizibile 

activitățile  Asociației 
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- Să fie realizat un site al Asociației; 

- Să fie editate, tipărite și difuzate publicații. 

 

Obiectivul 5. Realizarea de activități care să susțină inițiativele membrilor Asociației 

- Să fie încheiate parteneriate cu alte asociații, centre de cercetare, societăți, instituții 

academice; 

- Să fie inițiată colaborarea cu mediul academic și mediul educațional; 

- Să fie încurajate acțiunile menite să sprijine dezvoltarea profesională a membrilor 

Asociației; 

- Să fie desfășurate cursuri menite să contribuire la sprijinirea profesională a comunităților 

profesionale; 

- Să fie sprijinite acțiuni prin care se aduce plus valoare în comunitățile locale și în 

domeniile în care activează membrii din rândul partenerilor Asociației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


