Extras din Statulul Asociațiației Holistic Academic Research (HoRA)
SCOPUL ŞI OBIECTIVUL ASOCIAŢIEI
Scopul ASOCIAŢIEI
Art. 4. ASOCIAŢIA are ca scop:
1. să desfășoare și să sprijine activități educaționale, de cercetare științifică, promovare şi apărare, în
condiţiile legilor române şi a adevărului ştiinţific a cercetărilor din domeniul științelor umaniste, drept,
economice, mediu și protecția mediului, medicale, tehnice, legislație etc., precum şi educația și
cercetarea științifică universală care promovează ideea abordării holistice și permit o dezvoltare
economică sustenabilă și o bună guvernare;
2. să iniţieze şi să fundamenteze cadrul de acţiune necesar realizării de studii şi cercetări ştiinţifice în
domeniu, cu caracter interdisciplinar, cu forţe proprii şi prin conlucrare cu instituţii şi organizaţii
culturale dar şi cu specialişti în diverse epoci ale istoriei, pentru identificarea soluţiilor viabile privind
gestionarea în stare de securitate a valorilor, conform intereselor şi nevoilor naţiunii române, ale
poporului român suveran;
3. să readucă în centrul preocupărilor instituţiilor şi organizaţiilor culturale problema cercetării
științifice cu preponderență din domeniile economie și guvernare, astfel ca activitatea academică,
ştiinţifică şi acţiunea de mediatizare a acestora să se constituie într-o pledoarie convingătoare pentru
conlucrarea tuturor la identificare de soluții în crearea unei dezvoltări durabile, creștere a calității
vieții, globalizare pe principii echitabile;
4. să desfăşoare constant o activitate de cercetare ştiinţifică, deschisă şi transparentă, ale căror rezultate
să ajungă prin multiple forme de comunicare, fără oprelişti, la dispoziţia instituţiilor şi organizaţiilor
interesate, cât şi a unui public larg, în mod deosebit a tinerei generaţii de elevi şi studenţi;
5. să prezinte prin intermediul publicaţiilor proprii, tipărite sau online, precum şi a altor publicaţii cu
caracter cultural-ştiinţific acceptate prin legile Statului nostru naţional și agreate: analize,
interpretări, studii, rapoarte, propuneri, idei, etc. cu caracter multi-, inter- și transdisciplinar;
6. să întreţină şi să dezvolte relaţii de cooperare cu centrele şi institutele de cercetare ştiinţifică din ţară şi din
străinătate, universități, rețele de cercetare, ONG-uri și alte entități legal constituite şi să conlucreze la
elaborarea unor studii de micro- și macroeconomie, științe administrative, științe politice, științele guvernării,
drept, management, marketing, relații internaționale, sociologie, psihologie, tehnologia informație, științele
comunicării, mediu și protecția mediului, științe tehnice, științe medicale etc., de interes local, naţional şi
internaţional de natură să susţină şi să promoveze cercetarea științifică românească;
7. să constituie, să dezvolte şi să promoveze reţele de comunicare şi cooperare cu instituţii şi organizaţii
cultural-ştiinţifice din ţară şi din străinătate, cu cetăţenii Statului naţional, cu organisme similare din

străinătate în scopul comunicării oportune şi utile a rezultatelor studiilor şi cercetărilor întreprinse;
8. să creeze un centru de documentare, informare şi cercetare în domeniile şi problemele care contribuie
la îndeplinirea şi afirmarea scopului, obiectivelor şi nevoilor de cunoaştere ale Asociaţiei;
9. să promoveze rezultatele cercetări ştiinţifice prin editare de cărţi şi publicaţii în domenii de interes
naţional şi internaţional, realizarea de filme documentare şi educaționale, iniţierea şi realizarea unor
expoziţii, înfiinţarea unor clustere, laboratoare, rețele etc. şi să colaboreze cu cele existente din țară
și străinătate;
10. să conceapă, propună, participe la implementarea şi punerea în practică a unor proiecte de cercetare
ştiinţifică sau să susțină realizarea acestora de către entități legal constituite pentru abordare și
studierea problematicii de actualitate în domeniul socio-economic, științe administrative, științe politice,
științele guvernării, drept, management, marketing, relații internaționale, sociologie, psihologie, tehnologia
informației, științele comunicării, mediu și protecția mediului, științe tehnice, științe medicale etc.;
11. să faciliteze contactele internaţionale şi schimburile de idei prin organizarea de conferinţe, seminarii,
colocvii, grupuri de lucru şi acţiune, programe de studiu, școli de vară, tabere şi excursii tematice și
să susțină financiar participarea membrilor la astfel de acțiuni.
Obiectivul ASOCIAŢIEI
Art. 5. Pentru realizarea scopurilor sale, ASOCIAŢIA va desfăşura activităţi de natură a asigura:
1. elaborarea, implementarea şi derularea unor proiecte de cercetare şi lucrări ştiinţifice din
domeniul Științelor umaniste, economice, guvernării, mediu și protecția mediului, medicale, tehnice
etc.
2. constituirea unor baze de date, reţele de cercetare științifică, informare şi educaţie, precum şi a
unor grupuri de lucru specializate în cercetarea problemelor care fac obiectul ASOCIAŢIEI;
3. promovarea în mediul social şi economic a studiilor interdisciplinare de economie, guvernare, etc.;
4. colaborarea permanentă cu instituţii academice, institute de cercetări, Academia Română și
academii de profil, organizaţii cultural-ştiinţifice, ONG-uri, alte entități legal constituite din
România şi din străinătate;
5. punerea în circulaţia publică a informaţiilor, analizelor şi cercetărilor proprii sau realizate de alte
instituţii sau organizaţii ştiinţifice în spiritul creșterii vizibilității cercetării interdisciplinare
românești;
6. ASOCIAŢIA va desfăşura orice alte activităţi apreciate ca fiind utile pentru realizarea scopului
său;

