
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  ÎN ANUL 2017 
 

 

Cercetarea ştiinţifică de la Universitatea din Craiova s-a desfăşurat în anul 2017 în 

conformitate cu prevederile Regulamentului pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, precum şi cu cele ale Strategiei în domeniul cercetării ştiinţifice aprobate de Senatul 

universitar pentru perioada 2016–2020. 

 

I. Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

Principalele obiective operaţionale pe care Prorectoratul pentru cercetare științifică şi 

relaţii cu mediul economic le-a avut în vedere pe parcursul anului 2017 au vizat: 

1) modernizarea managementului cercetării ştiinţifice şi creşterea capacităţii instituţionale; 

2) dezvoltarea resurselor umane specifice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică; 

3) dezvoltarea infrastructurii de cercetare; 

4) stimularea activităţii de cercetare în scopul creşterii performanţei şi a vizibilităţii 

instituţiei; 

5) creşterea volumului de fonduri atrase prin activitatea de cercetare; 

6) ancorarea activităţii de cercetare de la UCV la teme de interes pentru mediul ştiinţific 

şi socio-economic, extinderea parteneriatelor interne şi internaţionale. 

Alegerea acestor obiective operaţionale a fost motivată de contextul legislativ,economic 

şi socio-cultural, precum şi de priorităţile propuse de Consiliul de administraţie şi aprobate de 

Senatul universitar. În mod concret, managementul activităţii de cercetare a avut în vedere: 

- amplasarea universității noastre ca instituţie de cercetare avansată în viitorul proces de 

clasificare a universităţilor din România. 

- modificarea strategiei și a priorităţilor din politica de cercetare-dezvoltare-inovare la 

nivelul Uniunii Europene, orientată acum mai puțin către cercetarea fundamentală și mai mult 

către teme legate de cercetarea aplicativă. 

Direcţiile de acţiune pe care le-au avut în vedere Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCS) şi 

Departamentul de Cercetare şi Management Programe (DCMP) au fost: 

1) Sprijinirea prioritară a domeniilor de cercetare în care universitatea este recunoscută 

pentru excelenţă ştiinţifică. 

2) Consolidarea unor structuri de cercetare (centre şi grupuri de cercetare) care au 

recunoaștere la nivelul Senatului UCV și care s-au impus pe plan național și internațional. 

3) Îmbunătățirea procesului de cofinanțare a unor activități de cercetare din fondul de 

cercetare suport creat la nivelul universității.  

4) Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu agenţii economici din regiune 

prin intermediul infrastructurii de cercetare INCESA-Institutul de Cercetării în domeniul 

Ştiinţelor Aplicate. 

Pentru fiecare dintre direcţiile de acţiune menţionate mai sus, au fost iniţiate activităţi 

concrete, obţinându-se rezultate mai mult sau mai puţin notabile. Vom menţiona aici în mod 

sumar aceste rezultate, urmând ca ele să fie detaliate în secţiunile următoare ale raportului. 

1) A fost declanşat procesul de restructurare a indicatorilor care vor sta la baza evaluării 

individuale a cercetătorilor, precum și a centrelor de cercetare existente. Noile criterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

au la bază indicatorii care sunt cuprinși în contractul instituțional, fiind luați în considerare la 

calculul finanțării suplimentare a instituției. 

2) La nivelul Universităţii au fost depuse în competiţiile noi lansate de MEN - UEFICDI 

și alte autorități contractante un număr de 44 de propuneri de proiecte, astfel: 

- 20 propuneri de proiecte complexe consorții CDI (PCCDI), din care 7 câștigătoare, 



 

la care universitatea are calitatea de partener; 

- 11 propuneri de proiecte de tip Cecuri de inovare, din care 4 câștigătoare; 

- 13 propuneri de proiecte de tip Mobilitate a cercetătorilor, din care 9 câștigătoare. 

3) A continuat finanțarea a 33 de proiecte naționale și internaționale din anii 

anteriori, proiecte de tip Parteneriate, Tinere echipe, Bridge grants, Transfer la operatorul 

economic, ADER, Capacități - Euratom, SEE Norvegia, H2020, FP7, Bilateral Romania-China, 

Bilateral Romania-Franța (Programul Brâncuși). 

De asemenea, sunt încă în evaluare un număr de 11 proiecte de cercetare postdoctorală 

(PD) și 15 proiecte pentru Tinere echipe (TE) depuse în competiții din anul 2016.  

 

3) Pe parcursul anului 2017 au fost realizate importante investiţii din venituri proprii 

pentru susţinerea activităţilor CDI prin continuarea procesului de alimentare a fondului de 

cercetare constituit la nivelul instituției, precum şi a fondului destinat bibliotecii. 

Dezvoltarea relaţiilor cu mediul socio-economic şi cultural a reprezentat o direcţie de 

acţiune asumată de Universitatea din Craiova. Două importante categorii de activităţi au fost 

avute în vedere pe această direcţie de acţiune: 

- valorificarea facilităţilor de cercetare oferite de INCESA prin iniţierea unor parteneriate 

strategice cu agenţii economici din regiune; 

- atragerea studenţilor în activităţi CDI şi recompensarea rezultatelor obţinute de aceştia 

prin iniţierea unui program de burse speciale, acordate din fondurile atrase de instituție 

prin sponsorizări din partea unor companii private. 

 

Un factor important în impunerea Universităţii din Craiova ca actor principal în derularea 

activităților CDI din regiunea Oltenia este reprezentat şi de participarea instituţiei în proiectul 

european RO-Boost SMEs, care a continuat să se deruleze şi în anul 2017, prin programul 

european COS-EEN-2014-2-01COSME-Entreprise Europe Network, instituţia noastră, în 

colaborare  cu ADR Vest, ADR  Sud-Vest şi alţi doi parteneri din Regiunea de dezvoltare Vest, a 

continuat să promoveze activităţile inovative pentru IMM-urile din Oltenia. 

 

II. Rezultate obţinute de colectivele de cercetare de la UCV în anul 2017 

 

II.1. Atragerea de fonduri prin activitate de cercetare pe bază de contract 

 

Formele sub care s-a concretizat activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contract în 

anul 2017 au fost: 

- cercetarea pe bază de granturi finanţate prin PNCDI III, PNCDI II, Programul Cadru 7 

(FP7) al Uniunii Europene, “Orizont 2020”, Programul “STAR”, finanţat de Agenţia Spaţială 

Europeană, Programul ADER, finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Programul SEE, Programul Euratom, Programul Capacități; 

- participarea la programe finanţate de alte instituţii şi organisme naţionale şi 

internaţionale; 

- cercetarea pe bază de contract cu agenţi economici. 

În mod concret, participarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor de la Universitatea din  

Craiova în anul 2017 la programele de cercetare menţionate poate fi exprimată sintetic astfel: 

- Proiecte din anii anteriori: s-a continuat derularea a 27 de proiecte câştigate în 

competiţii naţionale şi internaţionale. 

- Proiecte noi: 16 câştigate în competiţii naţionale (6 de tip PNCDI III – Proiecte 

Experimentale Demonstrative (PED), 1 proiect de cercetare complexă exploratorie, 4 proiecte de 

tip ROSA STAR, 4 proiecte de tip Cecuri de inovare și 4 câştigate in competiţii internaţionale 

(de tip H2020, COSME, Program Brâncuși, Euratom). 



 

- Au fost încheiate 60 de contracte de cercetare cu agenți economici, din care 77% 

reprezintă activitatea contractuală de la SCDA Caracal. 

 

Volumul total al finanţării obţinute în anul 2017 din activităţi de cercetare se cifrează 

la echivalentul a 8.167.154 lei. 

Repartizarea procentuala pe diferite tipuri de surse de finanțare este următoarea: 

- Fonduri atrase prin contracte de cercetare:  74,77%  

- Activitatea de cercetare la SCDA Caracal:    17,82%  

- Activitatea de cercetare la SCDA Vîlcea:  7,41% 

 

Distribuţia temelor de cercetare finanţate şi a sumelor atrase prin activitatea de cercetare 

contractuală de către facultăţi este prezentată în Tabelul 2: 

 
Facultatea Proiecte competiții 

naționale 

Proiecte competiții 

internaționale 

Teme agenți 

economici 

Total 

Nr.teme Val.RON Nr.teme Val.RON Nr.teme Val.RON Nr.teme Val.RON 
AGRICULTURĂ 

 
2 56.399 - - 1 26.680 3 83.079 

AUTOMATICA, 

CALCULAT., 

ELECTRONICĂ 

6 1.163.887 2 14.481 - - 8 1.178.368 

DREPT 
 

- - - - - - - - 

ECONOMIE ȘI ADM. 

AFACERILOR 
- - - - - - - - 

EDUCAȚIE FIZ.ȘI 
SPORT 

- - - - - - - - 

HORTICULTURĂ 

 
7 421.858 1 26.000 1 8.000 8 345.858 

INGINERIE 
ELECTRICĂ 

11 1.684.590 - - 12 201.992 20 1.886.582 

LITERE 

 
- - - - - - - - 

ȘTIINȚE 

 
8 1.716.672 2 197.069 - - 10 1.913.741 

ȘTIINȚE SOCIALE - - - - - - - - 
MECANICĂ 

 
5 541.355 3 380.589   8 921.944 

TEOLOGIE 

 
- - - - - - - - 

DMA 

 
- - 1 începe 

finanțarea 

în 2018 

- - - - 

DLMA 
 

- - - - - - - - 

DPPD 

 
- - - - - - - - 

SCDA CARACAL 
 

- - - - 46 477.059 46 477.059 

SCDP VÂLCEA 

 
1 150.000 - - - - 1 150.000 

PRORECTORAT 
CERCETARE 

- - 1 149.000 - - 1 149.000 

TOTAL 40 5.764.761 10 767.139 60 713.740 105 7.215.631 

 

II.2 Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare în anul 2017 a fost realizată prin: 

- Publicarea unor articole ştiinţifice în reviste internaţionale sau naţionale recunoscute; 

- Publicarea de cărţi şi monografii ştiinţifice la edituri de prestigiu; 

- Prezentarea unor lucrări sau creaţii ştiinţifice la conferinţe din ţară sau din străinătate; 

- Propunerea şi brevetarea unor produse, metode şi servicii inovative; 



 

- Organizarea în cadrul instituţiei de manifestări ştiinţifice de impact; 

- Impunerea în peisajul publicistic a editurii şi a unor publicaţii ştiinţifice proprii; 

- Susţinerea de teze de doctorat şi de referate în cadrul pregătirii prin doctorat. 

 

Rezultatele concrete raportate pentru anul 2017 de cadrele didactice, cercetătorii şi 

studenţii. Universităţii din Craiova pe direcţiile menţionate mai sus în Platforma online de 

înregistrare a rezultatelor cercetarii pot fi prezentate sintetic astfel: 

- apariţia a peste 700 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care peste 400 

în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi peste 300 de articole în 

volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale); 

- publicarea a peste 125 cărţi/capitole în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate; 

- 15 brevete/cereri de brevete şi produse cu drept de proprietate intelectuală 

 

Situaţia detaliată a rezultatelor obţinute de facultăţile, departamentele şi staţiunile didactice 

din Universitatea din Craiova în activitatea de valorificare a cercetării este prezentată în Tabelul 3: 

 
 

 

Facultatea 

Carți/capitole cărți 

 

Articole publicate Brevete/cereri de 

brevete/produse 

drept de 

propriet.intelect. 
în edituri 

naț. 

în edituri 

internaț. 

în reviste 

ISI/ISI 

proc 

în 

reviste 

BDI 

în vol.conf. 

internaț. 

AGRICULTURĂ 

 
- - 5 17 14 - 

AUTOMATICA, 

CALCULAT., 

ELECTRONICĂ 

2 4 7 100 57 - 

DREPT 

 
11 1 - 14 10 - 

ECONOMIE ȘI ADM. 

AFACERILOR 10 11 
13 29 25 - 

EDUCAȚIE FIZ.ȘI 

SPORT 0 3 
1 3 4 1 

HORTICULTURĂ 

 2 0 
12 79 1 1 

INGINERIE 

ELECTRICĂ 10 3 
4 33 76 3 

LITERE 

 21 5 
1 25 87 7 

ȘTIINȚE 

 
1 3 99 21 8 - 

ȘTIINȚE SOCIALE 6 1 - 16 9 - 
MECANICĂ 

 
9 4 7 11 19 3 

TEOLOGIE 

 
3 0 - - 4 - 

DMA 

 
2 0 5 2 - - 

DLMA 

 
4 6 - 3 17 - 

DPPD 

 
4 0 - 15 11 - 

TOTAL 85 41 154 278 342 15 

 

Deşi numărul total al publicaţiilor este relativ mare, se impune creşterea în continuare a 

publicaţiilor în reviste de prestigiu (ISI, ISI Proceedings, EIRH+,  IEEE Proceedings), precum şi 

în edituri internaţionale recunoscute în domeniu. 

 

 



 

III. Activitatea de cooperare cu mediul socio-economic şi cultural. Cercetare 

aplicativă prin INCESA 

 

Una dintre direcţiile prioritare care se regăsesc în strategia de dezvoltare a Universităţii 

din Craiova este cooperarea cu mediul socio-economic şi cultural, atât în ceea ce priveşte 

activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi în domeniul formării profesionale. Dezvoltarea 

acestor relaţii este facilitată de existența Infrastructurii de Cercetare în Științe aplicate – 

INCESA, fiind gestionată la nivel instituţional de către Departamentul de Relaţii cu Mediul 

Socio-Economic şi Cultural (DR-MESC). Activităţile desfăşurate în anul 2017, având ca obiectiv 

stabilirea şi consolidarea unor relaţii de colaborare eficiente între Universitatea din Craiova şi 

principalii actori (instituţii, organizaţii, companii, etc.), sunt prezentate în Tabelul 4. 

 

TABEL 4: Activități de cooperare cu mediul socio-economic 
 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

parteneriatului 

dintre 

Universitatea 

din Craiova  

şi mediul 

economic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului 

dintre mediul universitar şi mediul socio - 

economic”-Ediţia aV-a 

• Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul 

economic (FORD România, Pirelli Tyres 

România, Electroputere S.A., Cummins 

Generator Technologies România SA, Kautex 

Textron Craiova, S.C. RELOC S.A.etc.) 

 

Identificarea cererilor 

agenţilor economici 

pentru formarea 

personalului din 

regiunea Sud-Vest 

Oltenia 

 

 

Organizarea unor module de formare adresate 

personalului agenţilor economici(Ford România 

S.A., Pirelli Tyres România, ELECTROPUTERE 

S.A. etc.) sau personalului din UCV: 

- Module de training pentru utilizatori CATIA ; 

- Module de training pentru utilizatori EXCEL; 

- Curs acreditat ANC - Inspector în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- Curs acreditat ANC - Formator;  

- Cursuri de limba engleză;limba română;limba 

germană - Module de formare derulate sub 

coordonarea DR-MESC în colaborare cu DPMI şi 

DLMA ; 

 

 

Dezvoltarea 

colaborărilor cu 

reprezentanţi ai 

mediului socio-

economic şi cultural 

 

 

 

 Organizarea unor întâlniri de lucru în vederea 

semnării unor noi parteneriate sau dezvoltării 

/monitorizării colaborărilor existente. 

• la nivelul UCV  

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

FORD România, Pirelli Tyres România, 

Electroputere S.A., Renault Group, ADIENT-

Johnson Controls România, Cummins Generator 

Technologies România SA, Kautex Textron 

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


 

 

 

 

Craiova, Prysmian Cabluri și Sisteme, S.C. RELOC 

S.A., Bekaert, S.C. International Automotive 

Components Group etc. 

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Organizarea unor activităţi (participare în comisiile 

de licenţă şi disertaţie, prezentarea unor module de 

curs, organizarea unor seminarii şi ateliere de 

lucru, conferinţe tematice etc.). 

•  la nivelul UCV 

- Vizite ale reprezentanţilor companiilor 

partenere la diferite facultăți  

- Întâlniri între reprezentanţii UCV şi 

reprezentanţii Pirelli Tyres România în 

vederea adoptării celor mai bune soluţii pentru 

promovarea şi derularea unor programe de 

formare la Facultatea de Inginerie Electrică şi 

la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică. 

- workshop-uri, seminarii, conferinţe susţinute 

de specialişti din cadrul companiilor partenere 

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC 

Dezvoltarea 

parteneriatului cu 

mediul economic 

pentru adaptarea 

ofertei educaţionale 

din universitate la 

specificul pieţei 

muncii 

• la nivelul UCV 

Participarea la activităţi din cadrul unor proiecte 

care au ca temă angajabilitatea tinerilor şi 

facilitarea accesului studenţilor pe piaţa muncii, în 

colaborare cu asociaţiile de studenţi si CCOC. 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 

companiilor partenere pentru stabilirea 

echipelor formate din specialişti şi cadre 

didactice care analizează planurile de 

învăţământ în vederea remodelării 

programelor actuale în concordanţă cu 

cerinţele pieţei muncii 

- Întâlniri de lucru în cadrul Consiliului 

Educaţie – Mediul de afaceri 

- Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor 

economici în vederea stabilirii grupurilor de 

specialişti care vor participa la adaptarea 

ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii  

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor, a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC şi DMC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea unor 

programe de 

internship / stagii de 

practică, 

în colaborare cu 

agenţi economici 

• la nivelul UCV 

Derularea unor Programe de internship 

adresate studenților și masteranzilor (Pirelli 

Tyres România, Ford România, Electroputere 

S.A., Cummins Generator Technologies 

România SA, Kautex Textron Craiova, 

ADIENT, Prysmian Cabluri și Sistemeetc.) 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC 

Cunoaşterea mediului 

de lucru specific 

agenţilor economici  

(companii 

multinaţionale, IMM-

uri etc.) 

Organizarea unor vizite de studiu - în funcţie de 

domeniul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC sau la nivelul UCV (Pirelli Tyres România, 

Ford România, Prysmian Cabluri și Sisteme etc.) 

Optimizarea 

activităţii de practică  

 

 

Chestionare adresate studenţilor şi angajatorilor – 

elaborate în cadrul proiectului „Ressources 

partagées pour l’insertion professionnelle des 

diplômés en Europe Centrale et Orientale” 

RePartI-ECO (AUF- BECO ) 

Aplicarea chestionarelor, la nivelul fiecărei facultăţi, 

sub coordonarea CCOC, decanilor şi a 

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC. Utilizarea 

parteneriatului cu mediul de afaceri pentru 

obţinerea feedback-ului necesar corelării 

programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii. 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/sondaje.php 

Promovarea ofertelor 

de locuri de muncă / 

stagii de practică / 

programe de 

internship  

• la nivelul UCV 

- http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/locuri_munca.php 

- http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

- FORUMUL CARIEREI;  

- BUZZ-CAMP; 

- CUMMINS GRADUATE PROGRAM; 

- ADECCO WAY TO WORK; 

- TECHNOLOGY THAT FUELS YOUR 

FUTURE– Kautex 

- Programe adresate studenților și 

masteranzilor: Pirelli Tyres România, Ford 

România, Electroputere S.A., Cummins 

Generator Technologies România SA,  

ADIENT, IAC Balș, Prysmian Cabluri și 

Sisteme, BEKAERT etc. 

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

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


 

MESC 

Derularea unor 

programe 

educaționale 

• la nivelul UCV 

- Ford Scholarship 2016-2017; 

- Proiect Ford – MOCK ”Îmbunătățiți abilitățile 

și cunoștințele utilizând evaluarea formativă” 

- Start your career! – ADIENT Sucursala Craiova 

- Drive Your Future -Renault; 

- Drive Your Career@Renault; 

- Tallent in Action – Pirelli; 

- Drive your future – Grow with us (Pirelli) 

- Study for your future – Pirelli; 

- Build the Future – The Prysmian Group – 

Graduate Program etc. 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC 

Participarea 

studenţilor la 

programe de 

voluntariat 

• la nivelul UCV 

- Zilele porţilor deschise Ediția a XV-a; 

- Ford Driving Skills for Life - Program de 

conducere defensivă;  

- Proiect „Adoptă un liceu”,  

- Programul „After school” în cadrul proiectului 

AUL etc. 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-

MESC 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

rolului 

universităţii 

în viaţa  

socio-ec. a 

regiunii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la 

elaborarea strategiei 

de dezvoltare 

regională / locală  

- Întâlniri de lucru în cadrul Comisiei judeţene 

privind incluziunea socială 

- Participare la elaborarea: Planului Regional de 

Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), Planului 

Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM), 

Planului Local de Acţiune pentru Mediu 

(PLAM) 

Identificarea unor 

colaborări la nivel 

local şi regional 

 

 

 

 

 

 

- Întâlniri de lucru în cadrul Consorţiului 

Regional Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia, 

Asociaţia Patronatelor, Agenţi economici, 

Camera de Comerţ şi Industrie, AJOFM, 

Inspectoratele şcolare Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, 

Mehedinţi etc.)  

- Organizarea unor întâlniri de lucru cu 

reprezentanţii inspectoratelor şcolare din regiune 

în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare 

dintre mediul socio-economic, universitate şi 

liceele din domeniul profesional şi tehnic. 

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


 

- Promovarea parteneriatelor cu autorităţile locale 

şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte 

comune, adresate comunităţii 

- Dezvoltarea unor colaborări cu agenţii economici şi 

autorităţile locale/regionale în cadrul Clusterelor.  

- Întâlniri de lucru “Resursa umană în regiunea S-V 

Oltenia” 

- Întâlniri de lucru AUL (Cummins Generator 

Technologies România, Kirchhoff Automotive 

România, Popeci Grup, Ford România, Camera de 

Comerţ şi Industrie Dolj, S.C. SITCO Service S.R.L., 

Liceul Tehnologic Auto, CNDIPT, Universitatea din 

Craiova – DR-MESC) 

 

* Activitățile s-au derulat prin INCESA- Hub de Cercetare în Ştiinţe Aplicate 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Biblioteca 

 

Biblioteca Universităţii din Craiova, prin activitatea sa, are ca obiective dezvoltarea continuă a 

colecţiilor care să satisfacă în mod eficient cerinţele utilizatorilor, îmbunătăţirea infrastructurii existente, 

mărirea spaţiilor de depozitare şi creşterea spaţiilor de studiu, precum şi dotarea lor corespunzătoare, 

îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite, îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii prin organizarea de 

manifestări educative, culturale şi ştiinţifice specifice, extinderea colaborării cu bibliotecile din ţară şi din 

străinătate pentru realizarea de împrumuturi şi schimburi de publicaţii. 

În ceea ce privește activitatea înregistrata in anul 2017, Biblioteca a înregistrat un număr 

de 18.208 de utilizatori înscrişi, care au consultat 172.627 de publicaţii (cărţi, publicaţii 

periodice). Frecvenţa cititorilor a fost de 67.923 utilizatori (vizite la bibliotecă). Site-ul 

Bibliotecii a înregistrat un număr de 256.189 vizite. 

Realizarea obiectivelor menționate anterior a fost asigurata, în cursul anului 2017, prin 

următoarele tipuri de activități: 

I. Achiziția de publicații noi (cărţi, periodice etc.) In evidenţele Bibliotecii s-au 

înregistrat 6738 volume  noi, în valoare de 156.247,61 lei, astfel: 

• Comenzi:      1167 volume, valoare 63.126,24 lei; 

• Donaţii:       4629 volume, valoare 64.341,50 lei; 

• Schimb de publicaţii intern şi internaţional:   688 volume, valoare  28.414,97 lei; 

• Legea “Depozitului Legal”                             254 volume, valoare 364,90 lei; 

 

II. Abonamente  la baze de date ştiinţifice în cadrul Programului ANELIS PLUS: Au 

fost abonate 12 baze de date, însumând peste 30.000 reviste, valoarea abonamentului fiind de 

209.476,30 lei 

Deși au existat probleme legate de procesul efectiv de achiziție realizat de Asociația 

ANELIS PLUS, o parte dintre bazele de date abonate in anul anterior au continuat sa ofere acces 

la publicațiile din 2017. Din statistica oferită de ANELIS au fost 189.462 de accesări ale 

utilizatorilor de la UCV, pe bază de IP şi prin acces mobil. 

I. Abonamente la publicații care conțin norme si standarde: 426 ex., valoare 

11.963,21 lei. 

 

II. Schimb de publicaţii intern şi internaţional: 

• 161 parteneri: 92 interni, 69 externi 

• Primiri: 712 volume, valoare 28.981,11 lei:  

• Expedieri: 908 volume, valoare 25.668,54 lei: 

În cadrul activităţii de împrumut interbibliotecar s-au înregistrat 595 de solicitări, din care au 

fost soluţionate 222 (atât ca bibliotecă furnizoare, cât şi beneficiară), oferindu-se totodată un număr de 

aproximativ 403 de referinţe bibliografice şi 588 de titluri adiacente cererilor nerezolvate. 

III. Creșterea numărului de înregistrări bibliografice in catalogul online. 

La sfârşitul anului 2016, catalogul online cuprindea un număr de  294.280 de înregistrări 

bibliografice. În 2017, în catalogul electronic (online) al Bibliotecii au fost introduse  13.127 

înregistrări (titluri) noi, prin retroconversie şi achiziţie, cu un total de 34469 volume 

inventariate din care: 

Carte: 12545 înregistrări (titluri) cu 24815 volume 

Resurse electronice 393 titluri  



 

Seriale: 56 înregistrări (titluri) cu 1967 volume 

Standarde: 491 înregistrări(titluri) cu 542 volume 

 

Activităţile de documentare şi comunicare electronică a informaţiei către utilizatori au 

realizat un număr de aproximativ 10.051 de tranzacţii virtuale.  

Anul 2017 a însemnat pentru Bibliotecă şi activităţi de organizare, inventariere, 

împachetare, transport pentru unele publicaţii existente în anumite locaţii: 

- inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţii de Teologie conform legii în 

urma reorganizării personalului, 

- inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii F.E.A.A - Sala de lectură  conform legii 

în urma reorganizării personalului, 

- inventarierea fondului de publicaţii a Depozitului Central Carte conform legii în urma 

reorganizării personalului, 

- inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţii de Arte conform legii în urma 

reorganizării personalului, 

- inventarierea fondului de publicaţii a Depozitului Legal Carte conform legii în urma 

reorganizării personalului, 

- efectuarea propunerilor pentru casare, 

- inventarierea patrimoniului de gestiune al Bibliotecii 

 

S-a continuat dezvoltarea „Bibliotecii digitale” iniţiată în cadrul proiectului POSDRU, 

„Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare” 

ajungându-se la un număr de aproximativ 44.000 pagini scanate şi prelucrate din lucrări vechi 

ale unor personalităţi ce au activat în diverse domenii: economie, drept, sociologie, istorie etc., 

precum şi coperţi şi cuprinsul publicaţiilor nou intrate în Bibliotecă în 2017.  

S-au realizat materiale informative care să faciliteze accesul  utilizatorilor la resursele 

info-documentare existente în Bibliotecă, precum: „semne de carte” (cu informaţii succinte 

privind Biblioteca), flyere, postere. De asemenea, cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de la 

înfiinţarea Universităţii din Craiova, s-a elaborat lucrarea digitală „Un Acum, clădit pe Ieri: 

Biblioteca Universităţii din Craiova în imagini: Album”. 

Biblioteca a organizat evenimente culturale de tipul: Şedinţa de lucru a Secţiunii 

„Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor 

din România cu tema „Probleme şi soluţii comune în Circulaţia Documentelor şi Împrumutul 

Interbibliotecar românesc”, „Şcoala altfel”, „Ziua Europei”, „1 Iunie” (în cadrul Bibliotecii 

Germane), „3 Octombrie –Reunificarea Germaniei”, 5 Decembrie – Remember – 22 ani de 

existenţă a Bibliotecii Germane UCV ”. 

De asemenea, au avut loc stagii de practică aferente Planului de învăţământ pentru 

studenţii Facultăţii de Litere si FEEA. 

În vederea simplificării accesului utilizatorilor la informaţii, site-ul Bibliotecii este 

actualizat permanent, oferind date referitoare la locaţiile bibliotecilor filiale, programul cu 

publicul, serviciile oferite, sursele de informare utile disponibile, evenimente. 

Angajaţii Bibliotecii sunt membri ai „Asociaţiei Bibliotecarilor din România”. În 

această calitate, ei participă la sesiunile de comunicări si la conferințele organizate de ABR. 

Astfel, în 2017 reprezentanţi ai Bibliotecii UCV au participat la „Conferinţa Naţională a 

Asociaţiei Bibliotecarilor din România” cu tema “Biblioteci. Societate. Multiculturalitate”. 



 

Ca membru al Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi 

Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus”, Universitatea din Craiova a 

semnat contractul subsidiar alături de celelalte 84 de instituţii membre, în vederea implementării 

proiectului „Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de 

Cercetare şi Educaţie din România – ANELIS PLUS 2020” (Contract de finanţare nr. 1/Axa 

1/18.07.2017), beneficiind astfel de un statut care îi permite continuarea accesului la 11 baze de 

date ştiinţifice cu aproximativ 30.000 de reviste, cu o statistică de utilizare de 219.611 de 

accesări (pe baza IP-urilor plus acces mobil). 

 În anul 2017, Universitatea din Craiova a plătit 465.976,69 lei, reprezentând 

contravaloarea implementării primului an de proiect ANELIS PLUS 2020.   

De asemenea, statutul de membru al Asociaţiei Române de Standardizare, obţinut în 

2013, i-a conferit Bibliotecii şi în 2017 anumite facilităţi în ceea ce priveşte accesul la 

publicaţiile editate de către aceasta, reuşind astfel să asigure continuitatea colecţiei 

impresionante de standarde. 

 

 

 


