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Statutul Centrului de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor
CAPITOLUL 1. Denumirea, forma, sediul, durata centrului.
Art.1. Denumirea va fi CENTRUL DE CERCETARE PENTRU EDUCATIA
ADULTILOR (CCEA).
Art.2. Centrul De Cercetare Pentru Educaţia Adulţilor este o structura autonoma,
neguvernamentala, apolitica, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional.
Centrul de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor este subordonata Universităţii din
Oradea, constituita pe baza hotărârii senatului Universităţii nr. 4446/16.03.2004 din
anul universitar 2003-2004.
Art. 3. Sediul Centrului va fi in cadrul Universităţii din Oradea, str. Universităţii, nr.
1, Oradea, 410087, Bihor, România.
Art. 4. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU EDUCATIA ADULTILOR se
înfiinţează pe perioada nedeterminata.
CAPITOLUL 2. Scopul şi obiectivele de activitate
Art. 5. Scopul Centrului de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor este: Îmbunătăţirea
administrării afacerilor, a activităţii mediului de afaceri din judeţul Bihor şi a
instituţiilor financiare prin evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltarea unor
programe educaţionale competitive.
Obiectivele propuse în vederea atingerii acestui scop sunt următoarele:
 Analiza nevoilor societăţii româneşti care pot fi satisfăcute prin sisteme, forme şi
module de educaţie a adulţilor;
 Evaluarea nevoilor de formare a instituţiilor financiare din judeţul Bihor;
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu instituţiile financiare şi mediul de afaceri
din Judeţul Bihor;
 Evaluarea sistemelor existente de educaţie a adulţilor;
 Crearea de noi module de educaţie a adulţilor ce pot contribui la dezvoltarea
sistemului educaţional, la creşterea ocupării pe piaţa muncii şi reducerea şomajului;
 Dezvoltarea şi diseminarea de metode noi şi inovatoare de predare - invitareevaluare pentru adulţi;
 Promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte legate de educaţia
adulţilor intre Universitatea din Oradea şi universităţi, centre, instituţii financiare,
instituţii ale administraţiei publice,unităţi de cercetare similare din tara şi străinătate.
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Art. 6. Activităţile principale realizate de Centrul de cercetare pentru atingerea
acestor obiective vor fi următoarele:
 realizarea de studii in conformitate cu obiectivele Centrului de
cercetare;
 organizarea de programe în parteneriat cu instituţii financiare.
 elaborarea şi implementarea de proiecte in domeniul educaţiei
adulţilor;
 organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau scoli de vara;
 realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de
informaţii in conformitate cu obiectivele centrului;
 organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de
educaţia adulţilor;
 alte activităţi in conformitate cu obiectivele Centrului.
CAPITOLUL 3. Patrimoniul centrului
Art.7. Pentru buna derulare a activităţii sale, centrul va uza de mijloace cum sunt:
-

donaţii, finanţări şi sponsorizări, in lei şi in valuta de la persoane fizice sau
juridice romane sau străine;
donaţii de bunuri materiale necesare şi utile centrului de cercetare, primite
de la persoane fizice sau juridice romane sau străine;
activităţi de autofinanţare derulate de către colectivul centrului in
conformitate cu obiectivele generale ale centrului;
mijloace proprii ale centrului de cercetare obţinute din activităţile
desfăşurate conform legii, având ca scop obţinerea de fonduri pentru
centrul de cercetare.

Art.8. Resursele CCEA vor fi alocate, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare,
putând include următoarele tipuri de cheltuieli:
a.
b.
c.
d.
e.

pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;
burse de cercetare şi instruire;
taxe de participare ca membru in organisme de profil;
taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice;
editarea de publicaţii, studii sau alte materiale in conformitate cu
obiectivele centrului;
f. remunerarea personalului angajat (inclusiv in sistem de cumul cu plata
cu ora) pentru realizarea contractelor;
g. acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de
cercetare pentru educaţia adulţilor;
h. sau orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului
de cercetare.
Resursele CCEA vor fi alocate, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare pentru
Art. 9. Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite in cadrul activităţilor
iniţiate, in conformitate cu prevederile legale, se constituie in patrimoniu al Centrului
de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor servind la realizarea scopurilor prevăzute in
statut.
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CAPITOLUL 4. Conducerea şi administrarea centrului de cercetare.
Art.10. Organul de conducere şi administrare a centrului de cercetare este Consiliu
Director
Art.11. Conducerea executiva a centrului de cercetare este asigurata de către un
Consiliu Director, format din 5 membri numiţi direct pe funcţii, pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe noi perioade de cate 4 ani.
Art. 12. Structura Consiliului Director este următoarea:






Preşedinte;
director;
responsabil cu relaţiile internaţionale;
administrator;
referent.

Art.13. Consiliul director are următoarele competente şi atribuţii principale:
- administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare;
- elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare;
- stabileşte compartimentele de lucru, componenta acestora precum şi atribuţiile
interne;
- rezolva problemele curente, reprezentând centrul in relaţiile cu terţii;
- confirma primirea de noi membrii şi decide revocarea membrilor ce încalcă
prevederile statutului;
- in cazul aprobării unor proiecte de cercetare, stabileşte sarcinile si, prin
protocol, drepturile de autor;
Art.14. Consiliul director se întruneşte in şedinţe ori de cate ori este nevoie dar cel
puţin odată pe luna pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare.
Art.15. Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercita de către contabilul sef al
Universităţii Oradea, daca este cazul de către cenzori.
Capitolul 5. Drepturile şi obligaţiile membrilor
Art. 16. Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: economie,
sociologie, ştiinţe politice, ştiinţe ale educaţiei, drept, sau alte domenii, studenţi la
aceste domenii precum şi orice persoana care lucrează in acest domeniu, cu condiţia
de a fi implicat in cel puţin una din activităţile derulate in cadrul centrului de
cercetare.
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Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care sa rezulte clar implicarea in
cel puţin o activitate derulata prin CCEA, cerere ce se supune aprobării Consiliu
Director.
Art. 17. Drepturile membrilor centrului de cercetare:
a.- sa aleagă şi sa fie ales în organele de conducere;
b.- sa iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului
Art. 18. Obligaţiile membrilor centrului de cercetare:
a.- sa informeze şi sa supună Comitetului Director proiectele de cercetare sau altor
propunerile pentru alte activităţi pe care doreşte sa le întreprindă in numele centrului;
b.- sa dovedească solicitudine şi promptitudine fata de solicitările centrului de
cercetare.
c. sa participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare;
Art.19. Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori,- in cazul
nerespectării prevederilor statutare,- ca urmare a revocării ei prin decizia Comitetului
Director.
Cap. 6. Lichidare, dizolvare
Art. 20. Centrul de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor se constituie pe termen
nelimitat. Dizolvarea centrului de cercetare poate fi decisa de senatul Universităţii
Oradea care va stabili totodată şi destinaţia fondurilor ramase după lichidare.
Lichidarea Centrului de Excelenta şi a bunurilor sale se face in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
Art. 21. Pentru cazurile de încălcarea dispoziţiilor statutului sau a realizării cu
superficialitate a lucrărilor, se aplica dispoziţiile Codului Muncii şi prevederile legale
din domeniu.
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