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CAPITOLUL  I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul Socio-Economic şi     
Cultural (DFC-MESC) al Universităţii din Craiova s-a înfiinţat conform  
Hotărârii Senatului Universităţii din Craiova 291B/23.06.2008  

Art.2. Departamentul de Formare Continuă  şi Legătură cu Mediul Socio–Economic şi      
Cultural, (DFC-MESC) înlocuieşte Centrul de Formare Complementară (CFC) 
al Universităţii din Craiova, care a fost înfiinţat prin Decizia nr. 280/B din 
21.11.2003.  

Art.3. Departamentul de Formare Continuă  şi Legătură cu Mediul Socio–Economic şi      
Cultural, (DFC-MESC) funcţionează conform legilor în vigoare şi a prezentului 
regulament, aprobat în Senatul Universităţii din Craiova. 

Art.4. Învăţământul pentru formare continuă se desfăşoară conform Legii 
învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.5. Sediul DFC – MESC: Craiova, str. Calea Bucureşti, 107 H, Cămin studenţesc  
nr. 6,  et. 1, sala 100. 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVELE  DEPARTAMENTULUI  DE  FORMARE  CONTINUĂ  ŞI 
LEGĂTURĂ  CU MEDIUL SOCIO - ECONOMIC ŞI CULTURAL (DFC-MESC) 

 
Art.6. Misiunea Departamentului DFC-MESC este monitorizarea activităţilor de 

formare continuă la nivel de universitate, în colaborare cu toate facultăţile, în 
vederea promovării unor programe de formare care să răspundă la una dintre 
problemele actuale ale societăţii civile - necesitatea formării pe piaţa muncii a 
persoanelor care doresc să-şi găsească un loc de muncă prin stagii în industrie 
personalizate, prin programe de conversie profesională sau prin lărgirea 
spectrului de cunoştinţe cu noutăţi din domenii complementare. 
La baza DFC-MESC stă o activitate interdisciplinară susţinută de cadre didactice 
de la diferite facultăţi din cadrul Universităţii din Craiova. 
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Art. 7  Principalele obiective ale DFC-MESC sunt:  

7.1. Monitorizarea programelor de conversie profesională şi a cursurilor 
postuniversitare de specializare sau perfecţionare, precum şi a 
programelor de formare pentru personalul agenţilor economici, în diferite 
meserii şi specializări prevăzute în Nomenclatorul Ocupaţiilor din 
România. Programele de formare au durate variabile, în funcţie de 
segmentul de piaţă căruia i se adresează, precum şi în funcţie de solicitările 
agenţilor economici beneficiari. Pentru cursurile pe care le organizează, 
DFC-MESC poate elibera adeverinţe, atestate sau certificate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

7.2. Organizarea unor  programe speciale pentru persoanele defavorizate, a 
căror integrare presupune eforturi suplimentare (persoane cu handicap, 
tineri proveniţi din sisteme de educare instituţionalizate etc.).  

7.3. Promovarea şi dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu 
universităţi care au preocupări în acest domeniu sau cu 
centre/departamente similare din Uniunea Europeană. 

7.4. Promovarea unor module de pregătire a formatorilor pentru diferite 
domenii, conform solicitărilor agenţilor economici. 

7.5. Susţinerea furnizării de programe de formare moderne, folosind metode 
moderne de predare-învăţare-evaluare. 

7.6. Sprijinirea facultăţilor  în realizarea marketingului programelor de formare 
continuă. 

7.7.  Formarea, consolidarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

7.8. Asigurarea interfeţei dintre Universitatea din Craiova şi mediul               
socio-economic prin promovarea unor programe care să răspundă la 
cerinţele pieţei pentru retehnologizare, restructurare, modernizare şi 
transfer de tehnologii. 

7.9. Crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de 
formare, asistenţă tehnică, consultanţă etc. prin lansarea ofertei 
universităţii în mediul socio-economic şi cultural, pe de o parte şi 
identificarea nevoilor/aşteptărilor specifice mediului socio-economic şi       
cultural şi corelarea lor cu oferta universităţii, pe de altă parte. 

7.10. Crearea cadrului corespunzător, conform legislaţiei în vigoare, în vederea 
realizării stagiilor de practică pentru studenţi / masteranzi. 

7.11. Crearea condiţiilor şi realizarea unui parteneriat Universitatea din Craiova 
şi mediul socio-economic pentru a susţine derularea în ţară sau în 
străinătate a practicii studenţilor , în vederea aplicării şi sub acest aspect a 
sistemului european de credite transferabile. 

7.12. Promovarea şi dezvoltarea unor programe de derulare a practicii 
studenţilor în colaborare cu universităţi din Uniunea Europeană. 

7.13. Promovarea stagiilor personalizate şi crearea cadrului corespunzător în 
vederea realizării proiectelor de licenţă şi a proiectelor de disertaţie cu 
teme propuse de / în colaborare cu mediul socio-economic şi cultural. 
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CAPITOLUL III 

CADRUL ORGANIZATORIC AL DFC-MESC 

Art.8. Activităţile DFC-MESC sunt coordonate de Consiliul DFC-MESC, prezidat de un 
Director şi se subordonează Prorectorului care răspunde de Studii universitare 
(licenţă, masterat, doctorat), Perfecţionare şi studii postuniversitare. 

Art.9. Directorul DFC-MESC este numit de către Rectorul universităţii pentru un 
mandat de 4 ani şi validat de Biroul Senatului universităţii. 

Art.10. Consiliul DFC-MESC este format din: 

− Directorul DFC-MESC  

− câte un Reprezentant al fiecărei facultăţi, care sunt numiţi de Consiliile 
facultăţilor ; 

− Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (CCOP) al 
Universităţii din Craiova. 

Art.11. Directorul DFC-MESC propune Senatului Universităţii spre aprobare 
organigrama departamentului.  

Art.12. Fiecare program de formare continuă / stagiu de practică propus de facultăţi 
către DFC-MESC are un coordonator / director de program / cadru didactic 
supervizor. Coordonatorii/directorii de program/ cadrele didactice responsabile 
de practică din fiecare facultate îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare 
a reprezentantului facultăţii  în Consiliul DFC-MESC.  

Art.13. DFC-MESC  va asigura, prin legătura cu CCOP, stagii personalizate pentru 
studenţi (practică, stagii pentru întocmirea proiectelor de diplomă / disertaţie). 

Art.14. Secretariatul DFC - MESC este asigurat, în colaborare cu CCOP, de către un 
referent, conform organigramei.  

Art.15. Organigrama DFC – MESC este prezentată în figura 1. 

Art.16. Atribuţiile reprezentanţilor facultăţilor în Consiliul DFC-MESC: 

− Centralizează la nivel de facultate informaţiile referitoare la cursurile 
postuniversitare de specializare, de perfecţionare şi programele de 
conversie profesională şi le transmite la secretariatul prorectorului care 
răspunde de Studiile universitare (licenţă, masterat, doctorat). 
Perfecţionare şi studii postuniversitare; 

− Centralizează, la nivel de facultate, informaţiile referitoare la programele 
de formare propuse în colaborare cu reprezentanţi din mediul              
socio-economic şi cultural şi le transmite la secretariatul DFC-MESC; 

− Elaborează Ghidul de practică  al facultăţii, conform Ordinului 
nr.3955/2008; 

− Monitorizează şi centralizează, la nivel de facultate, convenţiile - cadru 
privind efectuarea stagiului de practică şi le transmite la secretariatul   
DFC-MESC; 

− Elaborează planul de acţiune, la nivelul facultăţii, privind colaborarea cu 
mediul socio-economic şi cultural; 
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− Monitorizează convenţiile cadru / contractele de colaborare încheiate la 
nivel de facultate cu reprezentanţii mediului economic şi socio-cultural; 

− Elaborează rapoartele către DFC-MESC. 

Art.17. Principalele atribuţii ale Directorului DFC-MESC 

− Prezidează Consiliul DFC-MESC; 

− Corelează strategia DFC-MESC cu strategia de dezvoltare a universităţii; 

− Semnează actele cu însemnele DFC-MESC; 

− Coordonează activitatea de mediatizare a cursurilor de formare continuă şi 
colaborează cu facultăţile pentru propunerea unor noi cursuri / module de 
formare, în concordanţă cu cerinţele pieţei; 

− Stabileşte legături de cooperare cu departamente similare din ţară sau din 
străinătate; 

− Încheie / monitorizează contractele / convenţiile de parteneriat cu agenţii 
economici, la nivel de universitate; 

− Coordonează activităţile de diseminare a rezultatelor; 

− Coordonează activităţile de secretariat ale DFC-MESC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigramă DFC-MESC 

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

Facultate 1 
 

Reprezentant al facultatii 1 
in Consiliul DFC-MESC 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ 
ŞI LEGĂTURĂ CU MEDIUL  

SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL 

CCOP 

 Departamente, Compartimente, Servicii din universitate 
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Facultate 2 
 
Reprezentant al facultatii 2 
in Consiliul DFC-MESC 

Facultate 16 

Reprezentant al facultatii 16 
in Consiliul DFC-MESC 






