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1. Misiune 
Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică - CIEL face parte integranta din 
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, nu are personalitate juridica si este subordonat 
Senatului universităţii. 
Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din 
domeniul educaţiei lingvistice, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi 
cunoştinţe ştiinţifice şi aplicativo-practice, în vederea conştientizării cetăţenilor vizavi de 
acceptarea pozitivă a diferenţelor culturale, religioase şi lingvistice, precum dezvoltarea 
capacităţii de a interacţiona şi de a stabili relaţii cu alţi cetăţeni, fundamentarea si susţinerea 
politicilor lingvistice locale si naţionale la nivel primar, secundar si terţiar, pentru construirea 
unei societăţi europene libere, interactive, pluraliste si participativ-democratice. 
 
Principalele domenii de cercetare pe care le vizam prin activitatea Centrului de Cercetare si 
Inovare in Educaţia Lingvistica -  CIEL sunt:  
I. Plurilingvism şi interdisciplinaritate: 

1. Lingvistică aplicată, psiholingvistică, sociolingvistică, semantică, lingvistică 
cognitivă; 
2. Transculturalitate si interdisciplinaritate ; 
3. Transfer inter- si intralingvistic. 

II. Educaţia lingvistica si noile tehnologii: 
1. Predarea şi învăţarea limbilor moderne cu ajutorul calculatorului; 
2. Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi socio-pragmatice în limba maternă şi limbi 
moderne; 
3. Evaluare şi certificare lingvistică; 
4. Formarea iniţiala şi continuă a profesorilor de limbi moderne. 

 
2. Obiective 
Pe termen scurt şi mediu obiectivele pe care şi le propune centrul sunt următoarele: 
- formarea tinerilor cercetători si sprijinirea cercetătorilor consacraţi din sfera academica 
pentru cercetare ştiinţifică performantă; 



- consolidarea direcţiilor tematice pentru proiecte de cercetare fundamentala si cercetare 
aplicativa; 
- identificarea si activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare; 
- iniţierea proiectelor de cercetare fundamentala si aplicativa; 
- dezvoltarea cercetărilor destinate companiilor multinaţionale in vederea dezvoltării 
competentelor lingvistice si comunicative, interculturale si socio-pragmatice ale angajaţilor; 
- dezvoltarea bazei materiale si de informare pentru cercetare; 
- valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare in masa, comunicări 
ştiinţifice, articole, lucrări în colectiv de autori; 
- asigurarea unui nivel ridicat de vizibilitate internaţionala prin crearea unui website si a unui 
forum de discuţii, precum şi a unui laborator virtual pentru învăţarea limbilor moderne; 
- colaborarea cu diverse scoli doctorale din tara si străinătate, pentru facilitarea accesului 
tinerilor cercetători la o reţea academica de înalta ţinuta; 
- stabilirea si consolidarea legaturilor ştiinţifice cu universităţi, instituţii de cercetare, institute 
culturale si asociaţii profesionale din străinătate, in special cu institute cu o activitate 
recunoscuta in domeniul predării, învăţării si certificării limbilor moderne; 
- includerea activităţii Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   -  CIEL în 
circuitul european de valori ştiinţifice; 
- atragerea în proiectele de cercetare si a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 
precum si a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea 
Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   -  CIEL; 
- transformarea Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   –  CIEL in centru 
de testare si evaluare lingvistica autorizat pe plan european; 
- furnizarea de consultanta pe probleme în domeniul lingvistic si comunicaţional, organizarea 
de cursuri de limbi moderne, precum si organizarea si gestionarea de examene de competenta 
lingvistica soldate cu certificare unitara, aliniata la normele si prevederile Consiliului Europei 
cu privire la predarea, învăţarea şi certificarea limbilor moderne; 
- desfăşurarea de activităţi extracuriculare axate pe teme de educaţie lingvistica si 
interculturala de actualitate în care sa fie implicaţi si studenţii. 
Concretizarea acestor obiective se regăseşte în priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică 
pe perioada 2007-2013 (Anexa nr. 1). 
 
3. Structura organizatorica 
Conducerea Centrului de Cercetare şi Inovare in Educaţia Lingvistica  -  CIEL este asigurata 
de un Consiliu director format din: 
a) Directorul Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistică; 
b) Responsabilii colectivelor de cercetare; 
Directorul Centrului este ales prin vot de către membrii Centrului. 
(Responsabilii colectivelor de cercetare sunt aleşi de către membrii colectivelor, la propunerea 
directorului. 
Secretarul trezorier este ales de către membrii colectivelor, la propunerea directorului. 
Membrii Consiliului de conducere sunt aleşi pe o perioada de 4 ani. 
Alegerea se face cu majoritatea simpla din voturile membrilor. 
Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes: 
- Plurilingvism si interdisciplinaritate si Educaţia lingvistica si noile tehnologii. 
În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui si colective pe proiecte. 
 



Atribuţiile Directorului General sunt următoarele: 
a) asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire 
hotărârile Consiliului de conducere; 
b) ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere; 
c) stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat; 
d) întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului de 
conducere şi, după caz, Senatului universităţii; 
e) reprezintă Centrul în afara acestuia; 
f) în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de 
către un director adjunct, numit dintre responsabilii colectivelor de cercetare. 
 
Atribuţiile responsabililor de colective sunt: 
a) iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului de conducere; 
b) fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul 
colectivului pe care îl conduc; 
c) organizează si urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare; 
d) asigura accesul membrilor colectivului la baza materiala si de documentare în vederea 
realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare. 
Organigrama Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica  -  CIEL este 
prezentata în Anexa nr. 2 . 
 
Atribuţiile secretarului trezorier sunt: 
a) asigură relaţia cu departamentul de contabilitate al universităţii; 
b) întocmeşte lunar situaţia veniturilor şi cheltuielilor Centrului; 
c) întocmeşte, împreuna cu consiliul de conducere al Centrului strategia şi bugetul aferent 
activităţilor de cercetare ale Centrului; 
d) întocmeşte raportul anual asupra veniturilor si cheltuielilor Centrului. 
 
4. Resurse umane 
La constituirea Centrului personalul este format din: 
- personal de cercetare: 16 
- personal auxiliar: 1 (secretar tehnic) 
Personalul Centrului de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică  -  CIEL trebuie să-şi 
orienteze activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens 
membrii trebuie sa se implice în mod constant în întreaga activitate a Centrului, sa participe 
activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, sa respecte principiile impuse de gestionarea 
corecta si eficienta a resurselor materiale si financiare ale Centrului; sa nu desfăşoare activităţi 
care să contravină proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalitatea programelor 
desfăşurate în cadrul Centrului. 
De asemenea, membrii Centrului de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica   -  CIEL 
trebuie sa contribuie prin conduita proprie, etica si morala, la sporirea prestigiului acestuia. 
Distribuţia personalului pe colective de cercetare se prezintă în anexa nr. 3. 
 
5. Resurse materiale 
Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică  -  CIEL nu dispune de un spaţiu 
propriu, astfel ca, iniţial, activitatea se va desfăşura în actualele spatii ale Catedrei de Limbi 
Moderne si Laboratorul Multimedia Sanako.  



Dotările (calculatoare, mobilier, alte echipamente) existente în aceste spatii vor fi utilizate de 
Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică  -  CIEL, până la realizare de noi 
dotări. 
 
6. Resurse financiare 
La data înfiinţării centrului se realizează fondul de constituire prin alocarea disponibilului de 
cheltuit in urma organizării si desfăşurării examenelor de competenţă lingvistică gestionate de 
Catedra de Limbi Moderne, Facultatea de Istorie si Filologie, a Universităţii 1 Decembrie 
1918, Alba Iulia, pentru perioada ianuarie-octombrie 2007, si anume suma de 24.514,11 lei, 
bani ce vor fi alocaţi bugetului de cheltuieli pentru anul 2008, conform anexei 5.  
 
Resursele financiare ale centrului provin din: 
- granturi de cercetare; 
- contracte de cercetare; 
- contracte de prestări servicii lingvistice (cursuri de limbi moderne, traduceri, examene de 
competenta lingvistică, audit lingvistic si comunicaţional, cursuri de formare profesionala a 
adulţilor); 
- finanţare din partea Universităţii; 
- sponsorizări; 
- donaţii. 
 
Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizata de Consiliul de conducere al Centrului 
si direcţionate către: 
- dezvoltarea bazei materiale de cercetare; 
- tipărirea, editarea si difuzarea de cărţi, reviste si lucrări în domeniu; 
- acoperirea cheltuielilor de regie si funcţionare; 
- acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare; 
- acoperirea cheltuielilor de publicitate si de diseminare a rezultatelor cercetării; 
- acoperirea cheltuielilor ocazionate de afilierea la diverse instituţii naţionale si internaţionale;  
- stimularea materiala a personalului centrului si premierea rezultatelor deosebite ale acestuia; 
- organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
- contribuţii la dezvoltarea Universităţii. 
Rezultatele financiare ale Centrului vor constitui obiectul unui raport anual înaintat Senatului. 
 
7. Dispoziţii tranzitorii si finale 
Centrul de Cercetare si Inovare in Educaţia Lingvistica - CIEL îşi începe activitatea în urma 
Hotărârii de Senat privind aprobarea prezentului Regulament. 
Activitatea Centrului se va desfăşura pe baza Planului de Cercetare Anual, aprobat de Senat. 
 
 

Întocmit, 
Conf. univ. dr. Rodica Pioariu 

Conf. univ. dr. Rodica Chira 
Lect. univ. dr. Teodora Popescu 


