REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
Centrul de Studii Europene (în continuare - CSE) s-a înfiinţat în cadrul programului UE
- Phare România (RO - 9706-01-02), prin Hotărârea Senatului Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, nr.
I/30 din 29.06.2000.
I. MISIUNE
CSE contribuie la dezvoltarea unui mediu cultural, economic şi social în regiunea
Moldovei, adecvat integrării europene a României pe baza calităţii performanţelor generale şi a
coeziunii regionale.
II. OBIECTIVE
Obiective generale
- inducerea, diseminarea şi instituţionalizarea ideilor de apartenenţă la civilizaţia
europeană şi a sincronizării cu modelul UE ca unică alternativă viabilă pentru România;
- formarea unei opţiuni responsabile a cetăţenilor şi comunităţilor locale privind
integrarea europeană, în spiritul valorilor individualismului, civismului şi raţionalismului
economic occidental, care au generat Europa modernă;
- dezvoltarea unei culturi organizaţionale în instituţiile publice şi întreprinderile de
afaceri din regiunea Moldovei, care să pună în valoare competenţele individuale şi principiile
societăţii deschise.
Obiective specifice
- iniţierea şi dezvoltarea educaţiei în domeniul integrării europene şi al politicilor de
dezvoltare regională;
- extinderea şi consolidarea disciplinelor de studii europene în instituţiile de educaţie
secundară şi universitară;
- dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul integrării europene cu focalizare pe
extinderea UE către ţările central şi est europene şi ameliorarea perspectivelor de integrare prin
dezvoltare regională;
- facilitarea şi promovarea informării publicului larg privind procesul de aprofundare şi
extindere a integrării europene;
- furnizarea de suport profesional pentru elaborarea şi managementul proiectelor de
dezvoltare regională.
III. ACTIVITĂŢI
Centrul de Studii Europene al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi face parte din
reţeaua naţională a Centrelor de Studii Europene şi cooperează cu:
Institutul European din România, Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, Consiliile judeţene şi Consiliile locale, Camerele de
Comerţ şi Industrie, Regiile autonome şi Inspectoratele şcolare judeţene.
Centrul colaborează cu Universităţi, Centre de cercetare şi Institute de formare profesională din
Uniunea Europeană şi promovează cooperarea transfrontalieră cu partenerii din ţările vecine.
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În scopul îndeplinirii misiunii şi obiectivelor propuse, CSE va desfăşura următoarele
activităţi: educaţie, cercetare, training, consultanţă şi informare - promovare.
1. Programul de educaţie este destinat pregătirii de specialişti în domeniul integrării
europene prin formare iniţială, postuniversitară şi continuă.
2. Programul de cercetare acoperă domeniile: Dezvoltare economică regională,
Urbanism, Amenajare teritorială, Mediu înconjurător, Integrare europeană, Ştiinţe politice,
Istorie şi cultură europeană.
Centrul de Studii Europene elaborează proiecte şi asigură diseminarea şi multiplicarea
la scară regională şi naţională a rezultatelor cercetării. Contribuie la schimbul de informaţii şi
elaborarea de proiecte de cercetare în colaborare cu parteneri din ţară şi străinătate.
Prin programul de cercetare ştiinţifică se abordează teme privind procesul de
aprofundare şi extindere a integrării europene, în general şi teme privind dezvoltarea regională,
în special. El va reuni resursele şi competenţele profesorilor şi cercetătorilor din toate facultăţile
implicate în proiectul CSE.
3. Programul de formare continua se adresează profesorilor din învăţământul liceal,
funcţionarilor din administraţia publică, specialiştilor şi managerilor din sectorul de afaceri, în
general tuturor celor interesaţi să acumuleze cunoştinţe generale şi speciale despre integrarea
europeană şi practici de afaceri în mediul european.
Centrul va oferi cursuri specializate în domeniile: Integrare europeană, Dezvoltare
regională, Administraţie publică, Managementul proiectelor, Protecţia mediului, Turism.
Acest program se va derula prin module de curs de scurtă durată, pentru formare
continuă, organizate în cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi şi în Centrele teritoriale de IDD.
Finalitatea cursurilor de scurtă durată va consta în atribuirea unui certificat.
4. Programul de consultanţă se focalizează pe consilierea agenţilor economici şi a
persoanelor fizice pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare locală, a programelor de
restructurare industrială şi reconversie profesională şi a planurilor de afaceri finanţate din
fonduri UE. Centrul asigură şi consilierea structurilor de învăţământ, pentru ameliorarea
dimensiunii europene a învăţământului românesc.
5. Programul de informare şi promovare este destinat formării unei opinii raţionale şi
pertinente a cetăţenilor în legătură cu tendinţele actuale ale integrării europene şi importanţa
considerabilă a aderării României la UE. De asemenea, acest program vizează informarea
promptă a publicului privind oportunităţile de finanţare a diverselor proiecte, oferite de
instituţiile specializate ale UE. El se va concretiza în: editarea de pliante şi broşuri despre
politicile, instituţiile şi evenimentele europene, organizarea de work-shop-uri cu participarea
vieţii publice, de afaceri şi academice, publicarea de articole şi comunicate de presă, participarea
membrilor CSE la emisiuni radio şi TV.
În acelaşi timp, biblioteca centrului va fi deschisă publicului larg, oferind accesul la
cărţi, reviste şi alte materiale documentare.
Toate activităţile CSE se pot desfăşura în parteneriat cu instituţii de educaţie şi cercetare
din ţară şi străinătate. Pe plan extern, se vor dezvolta cooperări în cadrul acordurilor de
parteneriat ale Universităţii şi se vor căuta parteneri în scopul încheierii unor acorduri, în cadrul
reţelei internaţionale "Jean Monnet".
IV. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
CSE este organizat ca Departament inter-facultăţi, fiind subordonat Senatului
Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi.
Conducerea CSE este asigurată de un Consiliu Director, format din: director, director
adjunct şi 3 şefi de compartiment: strategie şi dezvoltare curriculară, cercetare ştiinţifică şi
consultanţă, promovare şi relaţii cu publicul (conform organigramei alăturate).
Toate deciziile privitoare la activitatea şi funcţionarea Centrului se adoptă de Consiliul
Director prin vot, cu majoritate simplă, dacă reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total de
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membri. Strategia şi noile domenii de activitate sunt propuse de către director în numele
Consiliului director şi supuse aprobării Senatului Universităţii.
Consiliul se întrunește în ședințe ordinare o dată pe semestru și în ședințe extraordinare
convocate de către Directorul CSE
Centrul întocmeşte anual planul de activităţi şi bugetul, pe care le supune aprobării
Senatului.
În elaborarea strategiei şi derularea activităţilor sale, CSE beneficiază de suportul unui
Consiliu Consultativ format din:
- Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor sau un reprezentant al
acesteia, desemnat de Biroul Consiliului;
- un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi;
- Directorul DGFP Iaşi sau un reprezentant al acesteia;
- Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Est sau un reprezentant al
acesteia;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi sau un reprezentant al acestuia.
Consiliul Consultativ se întruneşte în şedinţă ordinară de două ori pe an (septembrie şi
martie) şi, la solicitarea Consiliului Director, în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul.
Consiliul emite recomandări fără statut obligatoriu. Membrii Consiliului sunt confirmaţi de Senat
şi susţin acţiunile Centrului conforme cu recomandările făcute.
Centrul este încadrat cu personal permanent format din director, director adjunct, 3 şefi
de compartiment şi secretară. Centrul poate angaja personal suplimentar, pe măsura dezvoltării
activităţilor, plata asigurându-se din resurse proprii.
Directorul CSE face parte din Senatul Universităţii. Directorul asigură suportul logistic
necesar derulării activităţilor Centrului; reprezintă şi promovează interesele Centrului în relaţiile
intrainstituţionale şi în relaţiile cu instituţiile partenere, colaboratorii şi mas-media. El
coordonează activitatea CSE şi prezidează Consiliul Director.
Directorul adjunct asigură managementul resurselor umane şi financiare ale CSE şi ţine
locul directorului, în absenţa acestuia.
Şefii de compartiment coordonează şi răspund de realizarea activităţilor de resort.
Directorul, directorul adjunct şi şefii de compartiment sunt aleşi dintre membrii Centrului, prin
vot secret pe o perioadă de 4 ani, cu majoritate simplă, dacă reprezintă cel puţin 2/3 din numărul
total de membri şi sunt confirmaţi de Senatul Universităţii.
Directorul, directorul adjunct şi şefii de compartiment pot fi revocaţi din funcţie, la
iniţiativa a cel puţin 2/3 dintre membrii Centrului; pentru a deveni efectivă, revocarea trebuie
confirmată de către Senatul Universităţii.
Secretara desfăşoară activitatea de birou şi informare.
Administratorul financiar se ocupă de aprovizionare, gestiune şi întreţinere.
V. RESURSE
a. umane
CSE foloseşte pentru activităţile propuse în proiect şi detaliate în planul strategic,
colaboratori interni (membri ai corpului profesoral din Universitate) şi colaboratori externi
(specialişti din alte instituţii). CSE îşi asumă responsabilitatea şi ia măsurile necesare pentru
selecţia colaboratorilor, în aşa fel încât să se asigure realizarea misiunilor şi obiectivelor
precizate.
b. financiare
CSE funcţionează în regim de cofinanţare.
Evidenţa tehnic-operativă este asigurată de directorul adjunct, iar cea financiar-contabilă
revine serviciilor specializate ale Universităţii.
Resursele financiare ale CSE vor proveni din: fondurile alocate de minister, fonduri
proprii ale Universităţii, fonduri proprii ale facultăţilor implicate în proiect, taxe de studii;
venituri din proiecte de cercetare ştiinţifică; fonduri procurate prin proiecte; tarife pentru
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elaborarea şi asistenţa acordată proiectelor de dezvoltare regională şi planurilor de afaceri. CSE
va întocmi anual: proiectul de buget, execuţia bugetară, rapoarte de activitate.

VI. PATRIMONIUL
Patrimoniul Centrului se compune din echipamente şi mobilier, bază de date + software,
fond de carte de specialitate şi publicaţii periodice de profil şi constituie proprietatea
Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi.
VII. DISPOZIŢII FINALE
CSE funcţionează în baza prezentului Regulament, a Legii Învăţământului, a Legii
privind Statutul personalului didactic şi a Cartei universitare.
Regulamentul poate fi modificat la iniţiativa a 1/3 din membrii Centrului.
Orice dispoziţie a prezentului Regulament, contrară hotărârilor legislative mai sus
numite, este lovită de nulitate, caz în care se aplică prevederea din cadrul legislativ existent.

Director Centrul de Studii Europene,
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu

Pagina 4 din 5

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE STUDII EUROPENE
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