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PLAN OPERAŢIONAL 

pentru perioada mai – decembrie 2012 

Departamentul  are ca principală misiune, cf. art. 142 din Carta Universităţii, 
monitorizarea activităţilor de formare continuă la nivelul Universităţii, în 
colaborare cu facultăţile, de promovare a unor programe de formare adresate 
persoanelor care doresc să se integreze pe piaţa muncii prin conversie 
profesională sau prin completarea pregătirii de bază cu cunoştinţe din domenii 
complementare. 

Prezentul Plan Operațional acoperă intervalul de timp rămas până la sfârșitul 
anului 2012, inclusiv cea mai mare parte a primului semestru al anului 
universitar 2011-2012, considerat a fi deosebit de important pentru trasarea 
direcţiilor de acţiune ale Departamentului şi pentru elaborarea Planului Strategic 
al DFC pentru perioada 2012-2016. 

Principalele direcţii de acţiune ale acestui Plan Operaţional 2012 sunt 
următoarele: 

1. Demararea şi continuarea procedurilor de prospectare a cerinţelor 
angajatorilor, pentru stabilirea oportunităţilor de formare continuă la nivel 
regional. 

Termen : mai 2012, şi trimestrial în continuare 

2. Redactarea noului regulament de organizare şi funcționare al DFC, conform 
cu legislația în vigoare şi Carta Universităţii, şi aprobarea sa de către Senatul 
Universităţii.  

Termen : iunie 2012  

3. Constituirea Consiliului DFC, elaborarea şi aprobarea Organigramei DFC, cf. 
art.145 din Carta Universităţii. 

Termen : iunie 2012  

4. Popularizarea activităţii DFC, prin crearea şi actualizarea periodică a paginii 
web a departamentului pe pagina principală a Universităţii.  

Termen : iunie 2012 şi lunar, în continuare 



5. Elaborarea, pe baza OMECTS nr. 3163/1.02.2012 ce stabileşte metodologia-
cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare 
şi dezvoltare profesională continuă, a regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă în Universitatea din Craiova, aprobat de senatul 
universitar şi afişat prin intermediul paginii web a DFC. 

Termen : iunie 2012  

6. Demararea unor proceduri de analiză a calificărilor şi competenţelor din 
învăţământul superior, împreună cu departamentele facultăţilor, bazate pe 
informaţiile oferite în mod transparent de Registrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior (RNCIS), pentru fundamentarea ofertei de cursuri 
şi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
la nivelul Universităţii din Craiova    

Termen : iulie 2012 

7. Propunerea la nivelul fiecărei facultăţi şi aprobarea în Consiliile facultăţilor a 
cel puţin unui nou program postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională continuă; programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă se organizează sub forma unor module specializate 
(pachete de cursuri) şi se finalizează prin examen de certificare a 
competenţelor, cf. art. 9 din OMECTS nr. 3163/1.02.2012.   

Termen : septembrie 2012  

8. Elaborarea Planului Strategic al DFC pentru perioada 2012-2016. 

Termen : septembrie 2012   

9. Constituirea noului sediu al DFC (clădirea centrală, etaj 2, Rectorat) 

Termen : octombrie 2012 

10. Achiziţia şi configurarea unui server pentru stocarea documentelor şi bazelor 
de date ale departamentului. 

Termen : octombrie 2012 

11. Implementarea şi testarea unei platforme experimentale, colaborative, în 
sprijinul activităţilor de formare continuă în sistem mixt (blended learning) 

Termen : noiembrie 2012 

12. Elaborarea Planului Operațional pentru anul 2013.  

Termen : decembrie 2012 
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