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I. Constituire, organizare şi structură  

 

Articolul 1  

 

(1) Departamentul Fonduri Europene s-a înfiinţat la nivelul Universităţii din Craiova în vederea 

creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirii accesului Universităţii la sursele de finanţare 

europene. 

(2) Departamentul Fonduri Europene se abreviază prin DFE, denumire care se va folosi în 

continuare, cât şi în documentele elaborate de către departament. 

(3) DFE este un departament operaţional ce coordonează accesarea şi implementarea fondurilor 

europene prin programele POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane), POR (Programul Operaţional Regional), POS CCE (Programul Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice), POS DCA (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative), POS Mediu (Programul Operaţional Sectorial de Mediu), PNDR 

(Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală), PO Pescuit (Programul Operaţional pentru 

Pescuit), Programe de Cooperare Teritorială (Cooperare Transfrontalieră, Transnaţională şi 

Interregională), precum şi prin alte programe europene relevante.  

 

Articolul 2  

 

(1) DFE se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 

1/2011, ale Cartei Universităţii din Craiova şi ale hotărârilor Senatului Universităţii din Craiova. 

(2) DFE este un departament operaţional constituit prin Hotărârea Senatului din 14.03.2012, în 

directa subordonare a prorectorului responsabil cu managementul economic şi financiar. 

(3) DFE nu are personalitate juridică fiind reprezentat juridic de către Universitatea din Craiova. 

DFE îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de organizare şi funcţionare avizat de 

către Rector şi aprobat de Consiliul de administraţie al Universităţii din Craiova. 
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Articolul 3 

  

(1) DFE este condus de un Director, numit de Rector, după consultarea Consiliului de 

administraţie. 

(2) În activitatea desfăşurată, de către Directorul DFE, acesta este consiliat şi beneficiază de 

suportul tehnic al unui Secretar general DFE. Secretarul general DFE este numit prin decizie a 

directorului DFE aprobată de către Rector. 

(3) DFE are în subordine Unităţi de Accesare şi Implementare a Fondurilor Europene (UAIFE), 

constituite prin decizie a directorului DFE la nivelul facultăţilor Universităţii din Craiova, câte 

una la nivelul fiecărei facultăţi. 

(4) Unităţile AIFE sunt conduse de către un Coordonator de programe, numit prin decizie a 

Directorului DFE dintre membrii facultăţilor Universităţii din Craiova. Coordonatorii de 

programe decid resursa umană necesară pentru desfăşurarea activităţii fiecărei unităţi. 

(5) Organigrama DFE este propusă de Directorul DFE şi aprobată de Rector. Organigrama se 

actualizează periodic, în funcţie de dinamica structurilor universitare. 

(6) DFE este responsabilă pentru rezultatele activităţii sale, în faţa Rectorului şi a Senatului 

universitar. 

 

II. Misiune şi obiective 

 

Articolul 4 

  

Misiunea departamentului constă în stimularea generală a activităţii de elaborare şi implementare 

a proiectelor în vederea accesării fondurilor europene prin programele enunţate la Art.1 alin. (3). 

 

Articolul 5  

 

Obiectivele Departamentului Fonduri Europene sunt: 

a. creşterea vizibilităţii Universităţii din Craiova ca actor instituţional în atragerea de 

fonduri europene în plan regional, naţional şi european; 

b. formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea şi implementarea 

proiectelor europene; 

c. iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru 

realizarea şi implementarea proiectelor europene; 

d. creşterea gradului de accesare a fondurilor europene în următoarea perioadă 

programată de finanţare prin fondurile structurale, 2014-2020.  
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III. Patrimoniu şi finanţare 

 

Articolul 6 

 

(1) Patrimoniul iniţial al DFE constă din biroul aflat în Clădirea centrală a Universităţii din 

Craiova, et.1, precum şi din dotările materiale puse la dispoziţie de către Universitatea din 

Craiova. 

(2) Patrimoniul iniţial se va dezvolta progresiv în urma activităţilor desfăşurate în cadrul 

proiectelor privind acţiunile suport şi complementare derulate cu finanţare proprie, naţională şi 

internaţională, precum şi prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări, fiind 

inventariat şi înregistrat în evidenţe de baza materială conform procedurilor legale din 

universitate. 

 

Articolul 7 

  

Resursele financiare ale departamentului se constituie din venituri de la buget şi proprii 

corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează: 

a. fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect; 

b. fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii; 

c. taxe de instruire, formare din contractele cu terţi; 

d. taxe de consultanţă, expertizare, încercări experimentale, servicii către terţi; 

e. taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi; 

f. sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în 

vigoare. 

 

IV. Activităţi şi competenţe 

 

Articolul 8 

  

(1) Directorul DFE coordonează activitatea desfăşurată la nivelul departamentului de către 

membrii acestuia în domeniul accesării şi implementării fondurilor europene. 

(2) Directorul DFE avizează propunerile de proiecte cu fonduri europene iniţiate la nivelul 

Universităţii din Craiova. 

(3) Directorul DFE avizează propunerile iniţiatorilor de proiecte cu fonduri europene privind 

echipele de management şi implementare a proiectelor. În constituirea resursei umane aferente 

echipelor de management şi implementare a proiectelor cu fonduri europene iniţiatorii de 

proiecte vor ţine cont de indicaţiile Directorului DFE. 
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(4) Directorul DFE are iniţiativă în ceea ce priveşte depunerea de proiecte cu finanţare 

europeană. 

(5) Directorul DFE iniţiază şi întreţine relaţii de cooperare internaţională şi parteneriate şi 

sprijină integrarea în reţele şi proiecte europene tematice finanţate prin fonduri structurale 

europene. 

(6) Directorul DFE stabileşte relaţii de colaborare cu Autorităţile de management, Unităţile de 

Implementare, Organismele regionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii şi 

organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene precum şi cu 

entităţi similare din străinătate. 

(7) Directorul DFE poate revoca prin decizie aprobată de către Rector membrii departamentului. 

(8) Directorul DFE prezintă anual Rectorului un raport privind activitatea desfăşurată la nivelul 

DFE cel târziu până la data de 20 martie a anului următor. 

 

Articolul 9 

 

(1) Secretarul general DFE asigură consiliere şi suport tehnic Directorului DFE în activitatea 

desfăşurată de către acesta. 

(2) Secretarul general DFE răspunde în faţa Directorului DFE şi exercită competenţe delegate de 

către acesta. 

(3) Secretarul general DFE înfiinţează şi dezvoltă o bază de date privind managementul 

proiectelor din fonduri structurale europene pe tipuri de programe. Iniţiatorii de proiecte 

europene depun spre analiză Secretarului general DFE propunerile de proiecte (cererile de 

finanţare) în format electronic în vederea obţinerii avizului din partea Directorului DFE. 

(4) Secretarul general DFE verifică periodic calendarul lansărilor de proiecte europene şi 

informează Directorul DFE şi Coordonatorii de programe cu privire oportunităţile de finanţare cu 

fonduri europene. 

(5) Secretarul general DFE are iniţiativă în ceea ce priveşte depunerea de proiecte cu finanţare 

europeană. 

(6) Secretarul general DFE menţine legătura cu Coordonatorii de programe de la nivelul UAIFE 

şi convoacă şedinţe ale DFE ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Directorului DFE. 

(7) În activitatea specifică desfăşurată Secretarul general DFE poate fi ajutat de personal auxiliar 

angajat în vederea asigurării de suport administrativ, secretariat, arhivare documente, elaborare 

metodologii etc. 

 

Articolul 10 

 

(1) UAIFE de la nivelul facultăţilor, prin intermediul Coordonatorilor de programe şi membrilor 

unităţilor, desfăşoară următoarele activităţi: 
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a. verifică periodic calendarul lansărilor de proiecte europene şi informează Secretarul 

general DFE şi Coordonatorii de programe cu privire oportunităţile de finanţare cu fonduri 

europene; 

b. asigură consultanţă în etapa de elaborare şi depunere a proiectelor cu finanţare 

europeană; 

c. asigură consultanţă în derularea proiectelor cu finanţare europeană; 

d. participă la activitatea de scriere şi implementare a proiectelor cu finanţare europeană. 

(2) Coordonatorii de programe coordonează activitatea desfăşurată de către membrii numiţi de 

către aceştia în UAIFE. 

 

Articolul 11 

 

Prezentul Regulament se completează cu Metodologiile necesare elaborate de către DFE privind 

accesarea şi implementarea fondurilor europene la nivelul Universităţii din Craiova. 

 

 

 

Data: 

26.03.2012 

 

 

 

 

 

Director al Departamentului Fonduri Europene 

Lect. univ. dr. George Gîrleşteanu 

 

 

 

  

 

 
 


