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REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare pentru 

DEPARTAMENTUL   

RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL  

(DR-MESC)    

 

 

 

 

CAPITOLUL  I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

 

Art.1. DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI 

CULTURAL al Universităţii din Craiova, denumit în continuare DR-MESC, este 

o entitate fără personalitate juridică, înfiinţată conform Hotărârii Senatului 

Universităţii din Craiova.  

 

Art.2. DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI 

CULTURAL continuă activitatea referitoare la relaţiile cu mediul socio–economic şi 

cultural desfăşurată atât în Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu 

Mediul Socio–Economic şi Cultural (DFC-MESC), înfiinţat conform Hotărârii 

Senatului Universităţii din Craiova 291B/23.06.2008, cât şi în cadrul Centrului 

de Formare Complementară (CFC) al Universităţii din Craiova, care a fost 

înfiinţat prin Decizia nr. 280/B din 21.11.2003. 

 

Art.3. DR-MESC funcţionează conform legilor în vigoare, prevederilor Cartei 

universității şi a prezentului regulament, aprobat în Senatul Universităţii din 

Craiova. 

 

Art.4. Relaţiile de legătură cu mediul socio-economic şi cultural, în cadrul 

Universității din Craiova, se desfăşoară conform Legii învăţământului nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art.5.  Sediul DR-MESC este în Craiova, Bulevardul Decebal, Nr. 107. 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENT RELAŢII CU MEDIUL SOCIO -ECONOMIC ŞI CULTURAL (DR-MESC) 

      Regulament de organizare și funcționare DR-MESC 3 

 

 
 
 

 

CAPITOLUL II  

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL DR-MESC 

 

 

Art.6.  Obiectul de activitate al DR-MESC include: 

 

1. Monitorizarea activităţilor de colaborare cu mediul socio-economic 

şi cultural la nivelul Universităţii din Craiova, în colaborare cu 

facultăţile. 
 

2. Transferul de cunoştinţe în scopul dezvoltării personale a studenților în 

perspectiva inserţiei pe piaţa forței de muncă. 

 

3. Direcții de acțiune: 
 

a. Dezvoltarea parteneriatului dintre Universitatea din Craiova şi mediul  

socio-economic și cultural  
 

− Asigurarea interfeţei dintre Universitatea din Craiova şi mediul economic 

prin promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor 

pieţei pentru retehnologizare, restructurare şi modernizare în colaborare 

cu Consiliul Cercetării Științifice - Comisia pentru Relații cu Mediul 

Socio-Economic si Cultural; 
 

− Identificarea cererilor agenţilor economici pentru formarea personalului 

din regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 

b. Sprijinirea dezvoltării personale a studenţilor în perspectiva inserţiei pe 

piaţa muncii 

 

− Implicarea agenţilor economici în dezvoltarea procesului de formare 

(licenţă / master) în domeniile de vârf oferite de universitate; 
 

− Dezvoltarea parteneriatului cu mediul economic pentru adaptarea ofertei 

educaţionale din universitate la specificul pieţei muncii; 
 

− Derularea unor programe de internship / stagii de practică; 
 

− Promovarea ofertelor de locuri de muncă / stagii de practică / programe 

de internship; 
 

− Derularea unor proiecte/programe educaționale în parteneriat cu agenții 

economici; 
 

− Implicarea companiilor în  susținerea unor concursuri și a unor sesiuni 

științifice studențești; 
 

− Participarea studenţilor la programe de voluntariat. 
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c. Consolidarea rolului universităţii în viaţa socio-economică a regiunii 
 

− Participare la elaborarea strategiei de dezvoltare regională / locală; 
 

− Identificarea unor colaborări la nivel local şi regional. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 
 

CADRUL ORGANIZATORIC AL DR-MESC 

 

 

Art.7. Funcţionarea DR-MESC este reglementată prin hotărârea Senatului UCv. 

 

Art.8. Activităţile DR-MESC sunt coordonate de Consiliul DR-MESC, subordonat  

administrativ prorectoratului P2 – Cercetare științifică și relații cu mediul economic 

și din punct de vedere executiv subordonat INCESA. 

 

Art.9. Consiliul DR-MESC include câte un reprezentant al fiecărei facultăţi. 

 

Art.10. Numirea în / eliberarea din funcţie a Directorului DR-MESC se face prin decizia 

rectorului Universităţii din Craiova. 

 

Art.11. Directorul CCOC are statut de invitat permanent la şedinţele Consiliului DR-MESC.  

 

Art.12. La nivelul DR-MESC este organizat un Comitet consultativ din care fac parte 

reprezentanţii din mediul socio-economic şi cultural propuși de facultăți. 

 

Art.13. Organigrama DR – MESC este prezentată în figura 1. 
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   Figura 1. Organigrama DR-MESC 

 

 

Art.14. Principalele atribuţii ale Directorului DR-MESC: 

− Prezidează Consiliul DR-MESC; 
 

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

− Coordonează activitatea de promovare a modulelor de formare adresate 

agenților economici în concordanţă cu cerinţele pieţei şi colaborează cu 

Departamentul de Formare Continuă şi cu facultăţile pentru  propunerea 

unor noi cursuri şi module de formare; 
 

− 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; 
 

− Elaborează Planul strategic al  DR-MESC; 
 

− Elaborează anul Planul operațional al DR-MESC; 
 

− Elaborează Raportele anuale ale DR-MESC;  
 

− Coordonează activităţile de secretariat ale DR-MESC. 
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Art.15. Principalele atribuţii ale reprezentanţilor facultăţilor în Consiliul DR-MESC: 

− Centralizează, la nivel de facultate, informaţiile referitoare la programele 

de cercetare derulate cu terți și contractele / convenţiile de colaborare cu  

mediul   socio - economic  sau  cultural și actualizează informațiile disponibile 

pe pagina UCv la DR-MESC; Colaborarea cu mediul socio-economic şi 

cultural la nivel de facultăţi  
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php 

 

− Centralizează, la nivel de facultate, informaţiile referitoare la programele de 

formare propuse în colaborare cu reprezentanţi din mediul socio-economic şi 

cultural și actualizează informațiile disponibile pe pagina UCv la DR-MESC; 

Colaborarea cu mediul socio-economic şi cultural la nivel de facultăţi 
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php 

 

− Monitorizează activitățile derulate conform convenţiilor și contractelor de 

colaborare  încheiate  la nivel de facultate cu reprezentanţii mediului         

socio-economic şi cultural și actualizează informațiile disponibile pe pagina 

UCv la DR-MESC; Convenţii de cooperare / contracte / programe de 

practică/internship  derulate la nivel de facultăţi  
                               https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php  
 

− Monitorizează aplicarea, la nivel de facultate, a Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea practicii studenților / masteranzilor   
 

− Monitorizează activitatea de practică și analizează corelarea programelor 

educaţionale cu cerinţele pieţei muncii (inclusiv prin aplicarea setului de 

chestionare adresate studenților și angajatorilor); 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php 

 

− Fiecare contract / convenţie de colaborare cu mediul socio-economic sau 

cultural propus de facultăţi către DR-MESC are un coordonator / director 

de program / responsabil. Coordonatorii  / directorii / responsabilii de 

program din  fiecare facultate  îşi  desfăşoară  activitatea  sub  directa  

coordonare  a  reprezentantului facultăţii în Consiliul DR-MESC. 
 

− Promovează programe de formare, la nivelul facultăţii, în conformitate cu 

solicitările agenţilor economici; 
 

− Efectuează studii de marketing privind dezvoltarea unor proiecte de cercetare 

/ prestări servicii cu beneficiari direcţi. 
 

− Elaborează Planul strategic de integrare a facultăţii în mediul socio-economic 

şi cultural la nivel local, regional și național; 
 

− Elaborează Planul operațional, la nivelul facultăţii, privind colaborarea cu 

mediul socio-economic şi cultural; 
 

 

− Elaborează, la nivelul facultății, Rapoartele anuale referitoare la activitatea de 

colaborare cu mediul socio-economic și cultural. 

 

 

 

https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php
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