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R    O   M    Â    N    I    A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” 
Bulevardul Carol I nr. 11 - IAŞI - 700506 

Tel: 40 232 201010 ; Fax: 40 232 20 12 01 
 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
Str. Toma Cozma Nr. 3 

Tel: (40) 232 20 10 28; Fax: (40) 232 21 06 60 

 

 

 
  

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL 
       INSTITUTULUI DE EDUCAŢIE CONTINUĂ (IEC) 

 
TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Institutul de Educaţie Continuă (IEC), înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 18 mai 
2006, cu sediul în municipiul Iaşi, strada Toma Cozma, nr. 3.   
Institutul de Educaţie Continuă (IEC) este parte componentă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, aflat în 
subordinea organelor de conducere ale facultăţii. El continuă şi dezvoltă activitatea Centrului Regional de Educaţia 
Adulţilor (CREA). CREA a fost înfiinţat prin grantul CNFIS nr. 197/1997.  
 
2. Activitatea Institutului de Educaţie Continuă se desfăşoară cu respectarea regulamentelor didactice şi administrative 
de funcţionare ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi ale  Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. 
  
3. Institutul de Educaţie Continuă (IEC) are următoarele atribuţii: 

a. Elaborarea şi dezvoltarea unor politici educaţionale şi strategii de intervenţie coerentă, în acord cu valorile şi 
priorităţile europene privind educaţia pe parcursul întregii vieţi, cu respectarea sistemului educaţional naţional şi 
a nevoilor pieţii muncii, ale incluziunii sociale şi ale grupurilor dezavantajate; 

b. Valorificarea şi afirmarea în plan naţional şi internaţional a tradiţiilor şcolii româneşti de educaţie pe durata 
întregii vieţi; 

c. Dezvoltarea unui curriculum diferenţiat pentru formatorii implicaţi în procesul de educaţie a adulţilor şi 
elaborarea unor programe de formare şi profesionalizare a populaţiei active; 

d. Utilizarea şi generalizarea unor strategii şi metode active de învăţare la adulţi centrate pe formarea diverselor 
categorii de populaţii în acord cu posibilităţile şi nevoile lor de manifestare; 

e. Producerea de mijloace scripto-audio-vizuale pentru realizarea procesului educaţional în concordanţă cu 
nevoile şi statutul economic al fiecărei persoane pe durata întregii vieţi; 

f. Editarea de  articole, volume, ghiduri de bune practici, traduceri; 
g. Dezvoltarea resurselor umane prin formarea şi validarea permanentă a unor aptitudini, competenţe şi 

deprinderi cu ajutorul noilor tehnologii educaţionale, în concordanţă cu evoluţia comunităţilor rurale şi urbane; 
h. Cooperarea, la nivel local, naţional şi internaţional, cu instituţii şi organisme similare centrate pe educaţia 

continuă prin intermediul reţelelor în care Institutul de Educaţie Continuă (IEC)  este parte; 
i. Evaluarea competenţelor dobândite prin diverse programe de formare şi atribuirea certificatelor recunoscute 

naţional şi internaţional;  
 
TITLUL II 
CONDUCEREA, ADMINISTRAŢIA ŞI MEMBRII IEC 
 
1. Activitatea, este coordonată de un Consiliu de conducere format din 3 membri, cadre didactice titulare ale Facultăţii 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (un director şi 2 membrii, cadre didactice din consiliul facultăţii).  
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2. Directorul Institutului de Educaţie Continuă şi membrii consiliului de conducere vor fi propuşi de către Decanul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi validat de Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 
 
3. Calitatea de membri activi o pot avea cadrele didactice titulare ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi 
cadrele didactice titulare/cercetători din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi care desfăşoară activităţi în cadrul 
programelor de formare si cercetare. 
Calitatea de membru de onoare poate fi acordata unor personalitati cu contributii deosebite in domeniu de catre Consiliul 
de conducere al IEC 
 
4. Atribuţiile Consiliului de conducere sunt elaborate in acord cu recomandările şi deciziile Consiliului Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; 

 
5. Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei poate decide modificarea statutului de funcţionare al IEC. 
 
TITLUL III 
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A IEC 
 
1. Veniturile extrabugetare provenite din granturi, proiecte de cercetare, vor fi administrate conform bugetelor şi 
devizelor din grant/proiect de cercetare de către directorii respectivelor proiecte.  
 
2. Veniturile extrabugetare provenite din taxele programelor de formare, sponsorizări, donaţii şi din venituri proprii 
realizate în condiţiile legii, vor fi evidenţiate şi administrate ca parte a bugetului de venituri şi cheltuieli ale Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 
 
TITLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 
  
1. Aprobarea si modificarea Regulamentului se face de catre Consiliul Facultăţii; 
 
2. Prezentul Regulament a fost aprobat în plenul Consiliului Facultăţii în reuniunea sa din 17 decembrie 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

DECAN,          DIRECTOR IEC, 
Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu    Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu 
 


