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INTRODUCERE 

 
 Stimaţi colegi, 

 Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul şi înţelegerea de care aţi dat dovadă într-o 

perioadă deosebit de dificilă pentru învăţământul superior românesc şi pentru Universitatea 

din Craiova. Deşi situaţia economică mondială a determinat o scădere a finanţării publice a 

universităţilor (alocaţia bugetară pentru un student umanist scăzând de la 3150 de lei la 2300 

de lei pe an) şi o diminuare a numărului de studenţi cu taxă ( în Univesritatea din Craiova, cu 

aproximativ 12000 în perioada 2008 – 2013), deşi populaţia şcolară a scăzut dramatic în 

ultima perioadă, ca şi proporţia elevilor care reuşesc să promoveze examenul de bacalaureat, 

Universitatea din Craiova a reuşit nu doar să supravieţuiască, ci să facă progrese remarcabile 

în ultimii doi ani. 

 Această evoluţie, care ne îndreptăţeşte să credem că instituţia noastră este una solidă, 

încadrată cu oameni competenţi şi dedicaţi, se datorează eforturilor tuturor cadrelor didactice 

şi studenţilor Universităţii, care reuşesc să facă educaţie şi cercetare performante cu fonduri 

insuficiente, într-un climat social afectat de criză economică, de imprevizibilitate, de 

diminuarea interesului pentru cultură şi de permanentizarea reformelor fără principii şi fără 

scopuri clar determinate. 

 Colegii noştri care s-au ocupat de conducerea departamentelor, facultăţilor, 

prorectoratelor şi serviciilor administrative au dovedit o înţelegere matură a procesului dificil 

de contracţie a învăţământului superior din România, după o lungă perioadă de creştere 

necontrolată, şi au avut curajul să implementeze acele măsuri care să asigure viitorul 

Universităţii, chiar dacă acestea au fost uneori dureroase pe termen scurt. Datorită lor, 

Universitatea nu a avut probleme cu ocuparea locurilor oferite de programele de studii, cum 

au avut alte universităţi, a reuşit să-şi echilibreze bugetul şi chiar să ofere din fonduri proprii 

granturi de cercetare, pentru prima dată în istoria sa şi, din câte cunosc eu, a României post-

comuniste, să susţină investiţii majore pentru modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare 

şi infrastructură socială, să-şi informatizeze o parte din procedurile interne, să sprijine gratuit 

elevii pentru pregătirea bacalaureatului şi profesorii pentru titularizare, să se implice în 

susţinerea creditării studenţilor pentru cheltuielile ocazionate de studii etc. Colegii noştri 

care ocupă funţii de conducere au făcut aceste lucruri remarcabile în contextul actual fără să 

aştepte o recompensă directă, dovadă fiind faptul că au acceptat fără nici o ezitare 

diminuarea indemnizaţiilor lor de conduce cu o treime. Le mulţumesc în numele întregii 

comunităţi academice craiovene. 

 Raportul de activitate care urmează detaliază toate aspectele vieţii universitare. Vă 

rog să îmi permiteţi, având în vedere volumul informaţiei, ca eu să punctez doar aspectele pe 
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care le consider cele mai relevante în contextul evoluţiei actuale a învăţământului superior 

românesc şi a Universităţii din Craiova.   

 Voi începe cu partea cea mai dificilă: cea a bugetului instituţiei noastre. Bugetul 

Universităţii a fost puternic dezechilibrat de două cauze: scăderea finanţării publice şi 

scăderea veniturilor din taxe de studii. Controlul instituţiei noastre asupra acestor două 

fenomene este foarte scăzut. Bugetul alocat de stat învăţământului şi cercetării a scăzut 

puternic în ultimii ani pe fondul recesiunii economice, iar populaţia nu mai poate susţine 

cheltuielile ocazionate de studii din cauza crizei economice. Universitatea din Craiova 

trebuia, în aceste condiţii, să se concentreze pe reducerea cheltuielilor şi să facă tot ce se 

poate pentru a menţine un nivel acceptabil al veniturilor. 

 Analizând evoluţia cheltuielilor totale în perioada 2012 – 2013, se poate constata că 

acestea au scăzut cu 11,51%. Cheltuielile de personal au scăzut cu 4.364.106 lei (respectiv 

cu 4,83%), în condiţiile în care salariile au crescut cu 15%, fără ca statul să modifice 

finanţarea Universităţii, adică prin eforturile proprii ale acesteia. Această diminuare a fost 

posibilă în primul rând prin scăderea numărului de angajaţi din cadrul serviciilor 

administrative ale Universităţii. Tot personalul angajat pe perioadă determinată a părăsit 

instituţia la expirarea termenului contractual. Astfel, numărul personalului didactic auxiliar a 

scăzut cu 59 de persoane şi numărul personalului de execuţie cu 99 până la 31 decembrie 

2012. Aceste măsuri au fost supuse votului întregii comunităţi academice, fiind prezentate în 

programul managerial al rectorului, conform căruia una dintre măsurile necesare 

funcţionalizării administraţiei Universităţii era „dimensionarea serviciilor şi realocarea 

personalului în funcţie de volumul şi importanţa activităţilor într-un moment dat”. 

 Pe de altă parte, creşterea gradului de ocupare a posturilor didactice de la mai puţin 

de 50% în 2011, la 60,3% în 2012 şi la 63,75% în 2013 a diminuat cheltuielile de personal şi 

a adus Universitatea aproape de standardul impus de ARACIS (70%).  

 Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au scăzut cu 3.786.070 lei (respectiv cu 14,22%), 

iar cheltuielile de capital cu 3.736.848 lei (respectiv cu 44,75%). Această diminuare a fost 

posibilă prin aplicarea unei politici de austeritate şi prin renegocierea ori licitarea unor 

servicii ori prin prestarea acestora de către personalul propriu. Această reducerea a 

cheltuielilor va înregistra o scădere şi mai importantă în 2014, deoarece Universitatea a scos 

la licitaţie publică serviciile furnizare de energie electrică, obţinând un preţ cu 30% mai mic, 

este în curs să finalizeze realizarea unui sistem propriu de fibră optică, renunţând la 

închirierea acesteia, va renegocia contractul de telefonie fixă, diminuând cheltuielile cu peste 

60%, etc.  

 A existat o singură categorie de cheltuieli care a înregistrat o creştere în perioada 

analizată şi anume cheltuielile cu asistenţa socială care s-au majorat cu 78.830 lei (respectiv 

cu 37,78%), ceea ce dovedeşte că Universitatea înţelege că studenţii ei trec printr-o perioadă 

de dificultăţi financiare.  

 Reducerea totală a cheltuielilor Universităţii în 2013 faţă de 2012 este de 11.887.024. 

Fără această reducere, Universitatea nu ar fi putut rezista. Aplicând aceste măsuri, uneori 

dureroase, dar întotdeauna necesare, ea a putut să menţină activitatea imensei majorităţi a 

programelor se studiu şi să ofere o educaţie de calitate, dovadă fiind rezultatele de la 

admiterea de anul acesta, care ne plasează printre cele mai performante universităţi din 

România, şi clasificarea Scopus, care ne plasează pe locul 8 între universităţile româneşti în 

domeniul cercetării. 

 Încercarea de a menţine veniturile a fost mult mai dificilă. Criza economică a afectat 

toate segmentele vieţii sociale din România. Bugetul statului s-a contractat, iar educaţia nu 

primeşte în continuare 6% din P.I.B., cum dispune legea. Dacă pentru educaţie veniturile 

bugetare au înregistrat o scădere uşoară (1,62%), cele pentru cercetare au scăzut dramatic 
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(49%). Universitatea a încercat să compenseze prin alocarea unor fonduri proprii dedicate 

cercetării (aproximativ 1.200.000 lei).  

 Veniturile proprii ale Universităţii sunt compuse în principal din taxele de studii. 

Rata de abandon a studenţilor datorată imposibilităţii de a mai plăti taxele de studiu este de 

aproximativ 30%, ceea ce face ca gradul de colectare a veniturilor să fie scăzut şi inconstant. 

Universitatea încearcă să combată acest fenomen prin negocierea unor contracte de credit 

pentru studii, încheind în acest sens două convenţii cadru cu bănci comerciale pentru ca 

studenţii să beneficieze de dobânzi reduse, reducerea comisioanelor, perioadă de graţie la 

rambursare, extinderea perioadei de rambursare până la 10 ani, acordarea creditului fără 

garanţii imobiliare etc. În acest fel sperăm ca studenţii să poată să îşi permită achitarea 

taxelor şi ca fluxurile financiare ale Universităţii să fie mai previzibile. 

 Veniturile din activităţi economice sau din închirieri de bunuri au scăzut şi ele din 

cauza recesiunii economice şi reducerii capacităţii financiare a operatorilor economici. Din 

păcate, Universitatea a fost obligată să ceară falimentul firmei care a realizat investiţia de la 

Facultatea de Drept, ca şi al firmei care închiriase Casa Universitarilor şi barurile din sediul 

central şi cel al Facultăţii de Inginerie Electrică. Licitaţia publică lansată ulterior pentru 

închirierea acestor din urmă spaţii nu a fost urmată de nici o ofertă. 

 Bugetul Universităţii a fost acum echilibrat. Aceasta înseamnă că eforturile noastre 

comune nu au fost zadarnice şi că, având în vedere şi uşoara redresare economică a 

României, putem spera să construim mai mult de acum înainte.  

 

 Dragi colegi,   

 Universitatea din Craiova este una dintre cele mai importante instituţii de cercetare 

din România. În contextul scăderii fondurilor alocate de stat cercetării şi a dificultăţilor de a 

plăti chiar sumele deja contractate, Universitatea a încercat să construiască un sistem finanţat 

din fonduri proprii care să stimuleze performanţa în cercetare. Anul trecut a fost lansată o 

competiţie internă pentru granturi de cercetare, prima de acest fel din România. Fondurile au 

provenit din regia contractelor de cercetare (50% din valoarea acesteia), care se făcea venit 

în fondul centralizat al Universităţii, şi din reducerea contribuţiei facultăţilor în acelaşi fond 

centralizat cu 2,9%. Pentru dotarea bibliotecilor facultăţilor şi creşterea fondului de cercetare 

la dispoziţia acestora, contribuţia la fondul centralizat a mai fost diminuată cu încă 1%. 

Această scădere a contribuţiei facultăţilor la cheltuielile generale ale Universităţii va 

continua şi în perioada următoare, fondurile urmând a fi folosite în special pentru stimularea 

activităţii de cercetare ştiinţifică, finanţarea publicării de articole şi dotarea bibliotecii. 

Politica conducerii Universităţii de reducere a cheltuielilor administrative a făcut posibilă 

finanţarea accesului la un număr impresionant de baze de date care să sprijine activitatea 

ştiinţifică. 

 Programul managerial al rectorului prevedea construirea unui „sistem de sprijin 

logistic al cercetătorilor”. Acest sistem a început să fie implementat pe două axe: în fiecare 

facultate există acum o persoană care se ocupă de furnizarea informaţiilor privind revistele, 

competiţiile naţionale şi internaţionale, etc., iar Universitatea asigură gratuit revizia 

lingvistică a articolelor în limbi străine şi contra cost traducerea integrală a acestora. 

 În anul acesta Universitatea va aloca fonduri (estimate la 300.000 lei) pentru 

premierea rezultatelor cercetării. Sperăm astfel ca vizibilitatea rezultatelor cercetării 

colegilor noştri să crească, Universitatea îmbunătăţindu-şi prin aceasta clasarea la nivel 

naţional şi internaţional şi deci finanţarea suplimentară, dependentă în cea mai mare măsură 

de acest criteriu.  

 Programul managerial al rectorului prevedea o mai accentuată implicare a 

Universităţii în dezvoltarea comunităţii. În domeniul cercetării, aceasta s-a tradus în 

implicarea Universităţii în mai multe proiecte de realizare cu ajutorul fondurilor europene a 
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unor poli de competitivitate, două astfel de proiecte urmând să fie finanţate: „Automotive 

Sud-Vest Oltenia” şi „INOVTRANS”. 

 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a fost stabilită, la propunerea noastră, de către 

Senatul Universităţii, ca principala prioritate în materia atragerii de fonduri europene. 

Proiectul INCESA, după ce a trecut printr-un moment dificil, continuă, urmând să fie 

finalizat în septembrie 2014. Această infrastructură de cercetare aplicativă va întări atât 

cercetarea proprie a Universităţii, cât şi pe cea făcută în colaborare cu mediul economic.  

 Politica Universităţii a fost şi va rămâne scăderea cheltuielilor administrative pentru 

ca fondurile rezultate să fie reorientate către stimularea cercetării şi dezvoltarea 

infrastructurii necesare acesteia. 

 

 Stimaţi membri ai comunităţii academice, 

 Oferta educaţională a Universităţii din Craiova s-a diversificat după Revoluţie într-o 

manieră exponenţială şi, trebuie remarcat din păcate, uneori necontrolată. Factorii externi 

amintiţi mai înainte au determinat necesitatea unei contracţii. Universitatea nu poate rămâne 

inertă nici faţă de scăderea populaţiei şcolare şi a numărului de absolvenţi de liceu care vor 

să facă studii universitare, nici faţă de concurenţa universităţilor occidentale, ele însele în 

recesiune şi deci în căutare de candidaţi, nici faţă de schimbarea cerinţelor pieţei muncii, nici 

faţă de faptul că cei mai mulţi nu îşi mai pot permite să plătească taxele de studiu şi celelalte 

costuri generate de urmarea unui program universitar. 

 Ne-am aflat anul trecut în situaţia de a decide dacă să desfiinţăm programe de studiu 

sau să reducem în alt mod costurile funcţionării acestora. Considerând că eforturile de a 

îndeplini standardele pentru înfiinţarea şi acreditarea programelor nu pot fi neglijate, 

conducerea Universităţii a decis să nu reducă numărul de programe oferite, ci să le adapteze 

noilor condiţii economice şi cerinţelor pieţei muncii. 

 Am decis astfel să reducem numărul de ore dedicate activităţilor directe cu studenţii 

şi să întărim programele de practică. Cred că relevat în această direcţie este programul 

dezvoltat cu Ford, aprofundarea parteneriatelor strategice cu Pirelli şi Renault, dezvoltarea 

parteneriatelor cu firmele din domeniu tehnologiei informaţiei, etc. Pe de altă parte, a început 

un proces de adaptare a programelor oferite de Universitate la cerinţele angajatorilor: 

cooptarea unui specialişti ai acestora în comisiile de calitate, parteneriatul cu inspectoratele 

şcolare, realizarea unor programe de formare continuă în parteneriat cu mediul socio-

economic, etc. 

 Universitatea va trece anul acesta printr-un proces de evaluare instituţională realizat 

de ARACIS. Punctul nevralgic era gradul scăzut de ocupare a posturilor. Acesta a crescut 

prin aplicarea unor politici adecvate de la aproximativ 46% în 2011, la peste 63% în 2013, 

urmând ca anul acesta să atingă pragul necesar de 70%.  

 Atragerea candidaţilor pentru programele de studiu a devenit extrem de dificilă în 

condiţiile actuale. Majoritatea universităţilor au reale dificultăţi. Pentru a depăşi acest impas, 

Universitatea din Craiova a promovat un parteneriat strategic cu inspectoratele şcolare din 

Oltenia. În baza acestuia, Universitatea oferă chiar în acest moment meditaţii gratuite pentru 

pregătirea examenului de bacalaureat şi pregătire gratuită pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar. Strategia de prezentare a ofertei educaţionale s-a schimbat 

astfel, aşa cum era estimat în programul managerial al rectorului, agreat de comunitatea 

academică în 2012. 

 

 Stimaţi membri ai Senatului, 

 Trăim în epoca informatizării şi a globalizării, resimţită în cazul nostru mai accentuat 

prin intermediul integrării europene. Am decis împreună înfiinţarea unui prorectorat 

însărcinat cu informatizarea Universităţii şi atragerea şi gestionarea fondurilor europene. 
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 Informatizarea unor aspecte ale vieţii universitare a fost făcută cu forţe proprii, 

utilizând competenţele colegilor şi deci, având în vedere generozitatea lor, economisind 

sume foarte importante. Aceeaşi politică va continua să fie aplicată şi în perioada următoare. 

 Astfel, au fost informatizate planurile de învăţământ şi statele de funcţii, sistemul 

fiind capabil să genereze automat o serie de analize pe care până acum le făceam ad hoc şi 

nu întotdeauna foarte precis, fişa de lichidare, pentru care studenţii trebuiau să aştepte la 

peste 10 servicii administrative, este completată on line, procedura de cazare, care aproape 

întotdeauna genera contestaţii, este informatizată, ca şi gestiunea temelor de licenţă şi 

disertaţie. Ca urmare a unor probleme ale evidenţei evaluării studenţilor, acum există un 

sistem informatizat de gestiune a cataloagelor şi validare a notelor de către cadrele didactice.  

 Au început programul de informatizare a circuitului documentelor, care va rezolva, 

printr-un sistem integrat realizat de colegii noştri de la departamentele de profil cu sprijinul 

administraţiei Universităţii, problemele actuale de urmărire a stadiului unor lucrări şi de 

detectare a responsabilităţilor în cazul unor erori de sistem. De asemenea, este în fază 

avansată de realizare o evidenţă informatizată a cercetării, care va uşura munca 

secretariatelor şi colegilor atunci când sunt cerute raportări pentru diversele evaluară 

naţionale sau internaţionale. 

  Atragerea fondurilor europene a fost o şansă pentru Universitate în aceşti ani de criză 

economică. Ea va continua într-un sistem mai coerent de acum înainte, având în vedere că la 

propunerea noastră Senatul a adoptat reguli clare privind ordinea de prioritate a proiectelor.  

 Este de remarcat că Universitatea a încheiat cu succes proiectul de infrastructură de 

educaţie pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, de care beneficiază acum peste 3000 

de studenţi şi peste 120 de cadre didactice, iar în ceea ce priveşte facilităţile de educaţie 

fizică întreaga Universitate. 

 Proiectul INCESA a avut dificultăţi de implementare, dar, cu sprijinul conducerii 

Universităţii şi al Ministerului Educaţie şi Cercetării, aceste dificultăţi au fost depăşite, 

termenul de realizare al contractului fiind prelungit cu 12 luni. Construcţia clădirii a fost 

practic încheiată, iar dotările sunt în curs de achiziţie, primele două etape ale acesteia fiind în 

curs de finalizare.  

 Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de educaţie, cazare şi cercetare de la 

Facultatea de Mecanică a primit o finanţare de aproximativ 8 milioane de euro, şi 

implementarea lui a început, existând premizele ca el să fie finalizat până la finalul anului 

2015. 

 Proiectele finanţate din FSE, care au creat atâtea probleme universităţilor, se 

desfăşoară bine în Universitatea din Craiova, nici unul nefiind în acest moment blocat, iar 

unele finalizându-se fără probleme semnificative. Notabil este că Universitatea a obţinut de 

curând finanţarea europeană pentru un nou proiect pentru cercetare doctorală şi 

postdoctorală, partea care îi revine din buget fiind de aproximativ 1.700.000 de euro. 

 Putem afirma că prin disciplină managerială, prin eforturi conjugate ale echipelor de 

management şi ale conducerii facultăţilor şi Universităţii, atragerea de fonduri europene a 

fost un succes pentru instituţia noastră, rezultatele cele mai vizibile fiind cele de 

infrastructură de educaţie, cercetare şi cazare, exact ca în ordinea de prioritate aprobată de 

Senat. 

 

 Stimaţi colegi, 

 Internaţionalizarea nu este astăzi o opţiune pentru universităţi, ci o obligaţie. Pornind 

de la această realitate, Universitatea din Craiova a continuat politica de întărire a 

schimburilor internaţionale, pe direcţiile prioritare stabilite în 2012. 

 Atragerea de studenţi din afara Uniunii europene a fost determinată ca o prioritate 

strategică a Universităţii. Rezultatele în acest domeniu sunt notabile. Voi remarca doar 
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câteva care mi se par mai importante. În primul rând numărul candidaturilor pentru bursele 

doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu” a crescut exponenţial, probând că dezvoltarea 

bazei didactice şi de cercetare a Universităţii nu rămâne fără ecou. Astfel, 89 de candidaturi 

au fost depuse, iar urmare a procedurilor de selecţie, 10 burse au fost acordate pentru stagii 

la Universitatea noastră, ceea ce ne plasează pe locul al doilea în România. 

 În al doilea rând, un număr important de acorduri cu universităţi din afara UE au fost 

semnate anul acesta: University of Belgrade, Serbia; Zhubanov Aktobe Regional State 

University, Kazakhstan; Hitit University, Turcia; Université El Oued, Algeria; Université 

Felix Houphouet – Boigny de Cocody, Coasta de Fildeş; Université linguistique d'Etat V. 

Brusov d‟Erevan, Armenia; University of Halabja, Irak. Rezultatele au început să apară şi 

sunt convins că evoluţia acestor relaţii va fi benefică pentru Universitatea din Craiova. Astfel 

anul acesta am primt 5 studenţi din Kazakhstan, un cercetător din Algeria şi trei studenţi din 

Korea. De asemenea, peste 120 de studenţi străini sunt înscrişi în anul pregătitor pentru 

învăţarea limbii române. 

 O altă prioritate a Universităţii în domeniul relaţiilor internaţionale a fost întărirea 

legăturilor cu ţările foste comuniste din UE.  Cel mai notabil rezultat din anul trecut în acest 

domeniu a fost deschiderea Centrului de Limbă şi Cultură Poloneză. 

 Imaginea Universităţii a fost prezentată altfel decât până acum. Prezenţa Universităţii 

în mass-media a fost impresionantă: peste 600 de articole în presa scrisă, sute de apariţii în 

presa audio-vizuală, 11 evenimente mediatizate la nivel naţional, etc.  

 Pe de altă parte, în urma asocierii cu un grup editorial bucureştean, cartea publicată 

de Editura Universitaria este acum difuzată la nivel naţional, ea utilizând contractele de 

difuzare ale partenerului cu librării din Bucureşti, Iaşi, Bacău, Constanţa, Timişoara, Arad, 

Sibiu, Braşov şi Rm. Vâlcea. De asemenea Universitatea este pe punctul de a finaliza 

realizarea unui sistem de vânzări on line a cărţilor, costurile fiind suportate de partener. 

Menţionez că editura a publicat 245 de titluri în cursul anului 2013. 

 Universitatea dispune de o televiziune proprie. În anul 2013 studioul acesteia a fost 

mutat într-o locaţie nouă, modernă, grila de programe a fost îmbunătăţită, începându-se şi un 

program de realizare a unor documentare culturale şi ştiinţifice, care va continua şi anul 

acesta. De asemenea, studenţii Universităţii au fost sprijiniţi să realizeze un post de radio on 

line, care acum funcţionează datorită activităţii lor de voluntariat. Mijloacele proprii de 

comunicare în masă asigură un avantaj Universităţii, facultăţile şi departamentele fiind 

invitate să îşi diversifice activităţile realizate împreună cu acestea. Universitatea va aloca în 

acest an fonduri speciale pentru realizarea unor documentare care să prezinte realizările 

ştiinţifice, didactice sau administrative ale instituţiei.  

 

 Dragi colegi, 

 Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin reprezintă în ultimii ani o investiţie 

logistică şi umană importantă a Universităţii din Craiova. Dezvoltarea lui este necesară 

pentru a concura universităţile din Timişoara în judeţul Mehedinţi. Rezultatele de până acum 

sunt satisfăcătoare, dar dacă ne dorim ca acest centru să progreseze trebuie să îl sprijinim 

mai mult şi să îi facem structura mai funcţională. Lăsând prorectorului coordonator sarcina 

de a prezenta mai multe amănunte, voi punct doar că am reuşi să reducem cheltuielile 

administrative ale Centrului cu peste 50% faţă de anul 2011. 

 

 Concluzionând, aş putea afirma că Universitatea din Craiova a traversat cu bine 

aceşti ani de criză, care au impus o contracţie a întregului învăţământ superior, nu doar din 

România, ci din întreaga Europă, punând bazele unei evoluţii mai echilibrate în perioada 

următoare. Pentru acest lucru ţin să mulţumesc întregii comunităţi academice craiovene şi 
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mai ales colegilor mei implicaţi în administrarea Universităţii şi a Facultăţilor, precum şi 

dumneavoastră doamnelor şi domnilor senatori ai Universităţii. 

 

Rector, 

Prof. Univ. dr. Dan Claudiu Dănişor 

27 martie 2014 
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PRORECTORAT 1 PROGRAME DE STUDII ŞI ASIGURAREA 

CALITĂȚII 
 

 
Capitolul 1. Cadrul reglementar 

1.1.Cadrul reglementar UCv 

Activitatea prorectoratului P1 în perioada de raportare se încadrează pe coordonatele 

definite de: 

 Planul strategic 2012 – 2016 al Universităţii din Craiova 

(http://www.ucv.ro/despre/strategie/plan_strategic.php) 

1.2.Reglementări generale aplicabile 

 Legea nr. 1/2011 

 Ordinul Ministrului nr. 3753/2011 

 Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 

 Ordinul Ministrului nr. 4945/2012 

 Ordinul Ministrului nr. 5823/2012 

 Legea nr. 287/2004 - Legea consorţiilor universitare 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare 

 Ordinul M.Ed.C. nr. 4491/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat 

 Hotărârea Guvernului nr. 681/29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat 

 Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat 

 Hotărârea Guvernului Nr. 890 / 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 629/2008 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite 

absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi in anul I 

 Hotărârea Guvernului Nr. 1717 / 2008, privind abrogarea alin (2) al art 23 din HG 

567/2005 

 Ordonanța de urgență nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

 Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005, privind asigurarea calităţii în educaţie 

 Ordonanța de urgență nr. 102/2006 

 Legea nr. 240/2007 

 Legea 69/2011 

 Ordonanța de urgență nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

 Hotărârea Guvernului 1418 / 2006 

 Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului 1418 / 2006 

 Hotărârea Guvernului nr. 1731 / 2006 

 Hotărârea Guvernului nr. 1512 / 2008 

 Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 – Strategia naţională în domeniul cercetării, 

dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013 

 Legea nr. 206/2004 – Privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare 

http://www.ucv.ro/despre/strategie/plan_strategic.php
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 ARACIS –Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă 

şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior 

 ARACIS – Standarde specifice de evaluare academică. 

 ARACIS – Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior 

 ARACIS – Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, Partea a II-a – Evaluarea 

externă în vederea acreditării instituţionale 

 ESG – European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area 

1.3.Abrevieri/Acronime 

R Rector 

UCv Universitatea din Craiova 

Prorectorat 

P1 
Prorectorat Programe de Studii şi Asigurarea Calității 

C-UCv Carta Universităţii din Craiova 

DMC Departamentul de Managementul Calităţii 

DID-FR Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă 

DFC Departamentul de Formare Continuă 

CEAC-U Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul UCv 

CEAC-F Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unei facultăţi a UCv 

CEAC-PS Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unui program de studii 

CC Consiliul Calităţii al UCv 

CCOP Centrul de Consiliere Profesională a Studenţilor UCv 

ARACIS Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 

MEN Ministerul Educaţiei Naţionale 

EUA Asociaţia Europeană a Universităţilor 

ESG European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area 
 

2. Structura prorectoratului P1 

2.1.Structură 

Prorectoratul P1 are în subordine trei departamente operaţionale: 

 Departamentul de Managementul Calităţii (DMC); 

 Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DID-FR); 

 Departamentul de Formare Continuă (DFC). 

Departamentul de Managementul Calităţii organizează şi monitorizează procesul de 

evaluare periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor din 

Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii. 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă 

coordonează şi monitorizează activităţile specifice acestor forme de învăţământ oferite de 

Universitatea din Craiova, asigură respectarea standardelor pedagogice şi calitatea 

programelor de instruire. 

Departamentul de formare continuă are ca principală misiune 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.  
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2.2.Programe de studii coordonate 

Protectoratul P1 coordonează activităţile de educaţie desfăşurate la Universitatea din 

Craiova şi inserţia profesională a absolvenţilor. Ciclul 3 Bologna – doctorat, este gestionat 

distinct, de către IOSUD UCv. 

Universitatea din Craiova acoperă întreaga paletă de educaţie şi formare profesională 

universitară şi postuniversitară certificată. Oferta actuală de formare iniţială în ciclurile de 

licenţă şi doctorat cuprinde: 

 105 de programe de studii de licenţă în 54 domenii de licență; 

 90 programe de master în 41 domenii de master. 

La acestea se adaugă forme de educaţie postuniversitară de tip formare continuă, 

conversie profesională, perfecţionare precum şi stagii postdoctorale. 

 

3. Activităţi organizatorice 

 

Principalele activităţi organizatorice desfăşurate în cadrul prorectoratului P1 în anul 

2013: 

3.1. La nivelul prorectoratului P1 

Principalele activităţi organizatorice desfăşurate în la nivelul prorectoratului P1 în anul 

2012 sunt: 

 Contribuţii la Planul strategic 2012-2016 al UCv; 

 Coordonarea activității Consiliilor din subordine (Consiliul Calităţii, Consiliul DFC, 

Consiliul DID-FR) şi Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a UCv; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1649/17.02.2011); 

 

3.2. La nivelul departamentelor din subordine 

Principalele activităţi organizatorice desfăşurate la nivelul departamentelor din 

subordinea prorectoratului P1 în anul 2013 sunt: 

 Reorganizarea Consiliului Calității (DMC); 

 Reorganizarea Consiliului DID-FR; 

 Aplicarea controlului intern/managerial la DMC, DID-FR şi DFC (în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1649/17.02.2011); 

 Regulamente, metodologii, ghiduri, şabloane şi proceduri specifice. 
 

4. Programe de formare derulate în 2013 
4.1. Programe de studii de licenţă şi master active în anul 2013 

 

LICENŢĂ 

Ciclul Forma 
Nr. 

programe 

Nr. 
domenii 

ierarhizare 

Capacitate 
ARACIS/an 

Nr. studenţi 
BUGET 

(total ciclu) 

Nr. 
studenţi 

TAXĂ 
(total 
ciclu) 

Ştiinţe inginereşti 

IF 36 13 1788 4259 812 

ID -   - 141 

IFR 2  125 - 264 

Ştiinţe sociale 

IF 34 16 3170 3308 2678 

ID 6  655 - 616 

IFR 1  100 - 433 

Ştiinţe biologice, IF 13 7 845 1049 244 
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Mat.-
Inf.St.naturale 

ID -   - - 

IFR -   - - 

Ştiinţe umaniste 

IF 12 7 571 1137 311 

ID 1  75 - 76 

IFR -   - - 

TOTAL LICENŢĂ 

IF 95 43 6374 9753 4045 

ID 7  730 - 833 

FR 3  225 - 697 

 

MASTER 

Ciclul Forma 
Nr. 

programe 

Nr. 
domenii 

ierarhizare 

Capacitate 
ARACIS/an 

Nr. 
studenţi 
BUGET 

(total ciclu) 

Nr. 
studenţi 

TAXĂ 
(total 
ciclu) 

Ştiinţe inginereşti 
IF 33 12 1650 1204 226 

IFR      

Ştiinţe sociale 
IF 33 12 1735 1036 991 

IFR 3 2 150  69 

Ştiinţe biologice, 
Mat.Inf.St.naturale 

IF 9 7 450 320 82 

IFR      

Ştiinţe umaniste 
IF 12 5 600 468 154 

IFR      

TOTAL MASTER 
IF 87 38 4435 3028 1453 

IFR 3  150  69 

 
4.2. Programe de studii de licenţă şi master care au înmatriculat studenţi în 

anul universitar 2013-2014 
 

LICENŢĂ 

Ciclul Forma 
Nr. 

programe 

Nr. 
domenii 

ierarhizare 

Capacitate 
ARACIS 

Nr. studenţi 
BUGET 

Nr. 
studenţi 

TAXĂ 

Ştiinţe inginereşti 

IF 34 13 1818 1173 330 

ID - - - - - 

IFR 2  125 - 107 

Ştiinţe sociale 

IF 29 15 2720 1065 828 

ID 3  475  167 

IFR 1  100  100 

Ştiinţe biologice, 
Mat.-
Inf.St.naturale 

IF 11 7 735 401 91 

ID - - - - - 

IFR - - - - - 

Ştiinţe umaniste 

IF 14 7 611 328 130 

ID 1 - 75 - 40 

IFR - - - - - 

TOTAL LICENŢĂ 

IF 88 42 5884 2967 1379 

ID 4  550  207 

FR 2  225  207 
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MASTER 

Ciclul Forma 
Nr. 

programe 

Nr. 
domenii 

ierarhizare 

Capacitate 
ARACIS 

Nr. studenţi 
BUGET 

Nr. 
studenţi 

TAXĂ 

Ştiinţe 
inginereşti 

IF 26 9 1310 618 163 

IFR 25 12    

Ştiinţe sociale 
IF 1  1335 585 467 

IFR 7 7 50  39 

Ştiinţe biologice, 
Mat.-Inf. 
St.naturale 

IF 9 5 350 184 34 

IFR 67 33    

Ştiinţe umaniste 
IF 1  450 251 56 

IFR 26 9    

TOTAL MASTER 
IF 25 12 3445 1638 720 

IFR 1  50  39 

4.3. Programe de formare continuă oferite în anul 2013-2014 
 

Tip Nr. programe Capacitate (nr. loc.) Nr. cursanţi 

Postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă 

26 812 195 

Programe de dezvoltare profesională  2 25+25 - 

Conversie profesională pentru învăţământul 
preuniversitar 

6 360 134 

Formare pentru mediul economic 2 50 + 50 116 + 12 

 

5. Activităţi la prorectoratul P1 
 

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
5.1. Îmbunătăţirea actului educaţional şi utilizarea mecanismului de 

management al calităţii 

5.1.1. Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în 
contextul strategiei calităţii 

 

Prorectoratul P1 şi structurile din subordine ai realizat următoarele activităţi: 

 Operaţionalizare și coordonare structuri de evaluarea şi asigurarea calităţii: 

o Departamentul de Managementul Calităţii; 

o Consiliul Calităţii al UCv; 

o CEAC UCv; 

o CEAC facultăţi; 

 Reglementare internă (UCv) în materie de autoevaluare: 

o Elaborare documente de evaluare internă: regulamente, proceduri şi şabloane; 

o Definire cadru pentru evaluare internă: 

 Elaborare metodologie de evaluare internă; 

 Elaborare set de  indicatori de autoevaluare, prin dezbateri în Consiliul 

Calităţii şi în interacţiune cu departamentele şi facultăţile; 

 Activităţi de evaluare internă 

o Evaluarea departamentelor academice: 

o Evaluarea programelor de studii (formare iniţială): 

 Evaluarea internă a tuturor programelor de licenţă; 
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 Evaluarea internă a tuturor programelor de master; 

 Analiza inserției profesionale a absolvenţilor: 

o Feedback şi plan de măsuri (state de funcţii, planuri de învăţământ, comenzi 

interdepartamentale, etc.); 

o Evaluarea activităților de formare continuă pe paliere: 

 Evaluarea personalului implicat; 

 Evaluarea parcursului profesional al absolvenților; 

 Evaluarea gradului de satisfacție al angajatorilor. 

 

5.1.2. Elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru acreditarea sau evaluarea 

periodică a specializărilor de licenţă care îndeplinesc condiţiile în cursul 

anului 2013 şi transmiterea acestora la ARACIS 

În perioada de raportare a fost elaborată metodologia de avizare şi aprobare internă 

premergătoare evaluării externe de către ARACIS. Subsecvent, a fost elaborat şi difuzat 

şablonul Raportului de autoevaluare în vederea autorizării provizorii/acreditării/evaluării 

periodice ARACIS, în care a fost precompletată secţiunea referitoare la UCv. 

În anul 2013 au fost avizate şi aprobate Rapoarte de autoevaluare premergătoare 

evaluării externe de către ARACIS pentru următoarele programe de studii: 

 17 programe de studii de licenţă IF; 

 47 programe de studii de master IF; 

Rata de succes a acestor evaluări a fost de 100%. 

 

5.1.3. Inițierea procesului de autoevaluare pentru evaluarea instituțională a UCv 

2014 

 

În perioada de raportare a fost inițiat procesul de autoevaluare a UCv pentru evaluarea 

instituțională 2014 constând din:  

 repertorierea reglementărilor în uz; 

 actualizarea reglementărilor (punerea în acord cu Legea 1/2011); 

 revizuirea Manualului Calității al UCv; 

 actualizarea procedurilor operaționale subsecevnte. 

 

5.1.4. Îmbunătăţirea planurilor de învățământ oferite de UCv în concordanță 

cu cerinţele impuse de UE şi cu noile tendinţe pe plan mondial 

În luna 2013 au fost îmbunătăţite toate planurile de învăţământ. Componenta neimpusă 

prin standardele ARACIS de domeniu a fost pusă în acord cu cerinţele, cu practicile 

europene în materie şi cu standardul 1.2 al ESG (European Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area) şi cu noile tendinţe constatate pe 

plan mondial.  

 

5.1.5. Corelarea programelor analitice în condiţiile noilor planuri de 

învăţământ şi ţinând cont de tendinţele dezvoltării economice şi 

tehnologice actuale 

Programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ explicitează 

abilităţile şi competenţele, în acord cu cerinţele calificărilor RNCIS. În luna iunie 2012 a fost 

finalizată înscrierea pe platforma RNCIS a tuturor programelor de licenţă ale UCv. 

Conţinutul programelor analitice, rezultate în urma consultărilor cu principalii angajatori, 

reflectă tendinţele de dezvoltare ale economiei româneşti şi acordă o importanţă deosebită 

noilor tehnologii. 
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5.2.Oferta educaţională 

5.2.1. Consolidarea şi extinderea programelor de studiu de licenţă şi de master 

oferite de UCv 

Programe de studii de licenţă 

În anul 2013, UCv dispunea de 95 de programe de studii la forma IF, 7 programe de 

studii la ID şi 3 programe de studii IFR şi a înmatriculat studenţi la 88 de programe IF, 4 

programe ID şi 2 programe IFR. În acest fel capacităţile de şcolarizare ARACIS sunt 

utilizate în proporţii cuprinse între 26% şi 99%, după cum se observă în Figura 1. Gradul de 

încărcare al capacității ARACIS în anul 2013 a crescut față de anul 2012. 
 

 
Figura 1: Gradul de încărcare a capacităţilor ARACIS  

 
Numărul total de studenţi înscrişi la programe de licenţă cu finanţare de la buget în anul 

universitar 2013-2014 este în scădere cu 2,38% faţă de cel din anul universitar 2012-2013. Distribuţia 

pe domenii poate fi observată în Figura 2. 

 
Figura 2: Evoluţia numărului de studenţi bugetari pe domenii în anul universitar 2013-2014 fată 

2012-2013 
 

Numărul de studenţi nou înmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget în anul 

universitar 2013-2014 este în creștere cu 0,17% faţă de cel din anul universitar 2012-2013, 

cu distribuţia pe domenii din Figura 3. 
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Figura 3: Comparaţie între studenţii înmatriculaţi pe locuri de la buget în anul I în 2012-

2013 şi 2013-2014 

 

Numărul total de studenţi cu taxă la programele de licenţă în anul universitar 2013-2014 este 

sensibil egal cu cel din  2012-2013, după cum se observă în Figura 4 

 
Figura 4: Evoluţia numărului total de studenţi cu taxă la licenţă în 2012-2013 şi 2013-2014 

 
Cu toate acestea, numărul de studenţi cu taxă înmatriculaţi la programele de licenţă în anul I 

în anul universitar 2013-2014 este în creştere faţă de anul 2012-2013 – Figura 5. 
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Figura 5: Evoluţia numărului de studenţi cu taxă – licenţă înscrişi în anul I în 2012-2013 şi 

2013-2014 

 

Programe de studii de master 

 

Utilizarea capacităţilor ARACIS pentru programele de master în anul 2013-2014 

variază în funcție de domeniu după cum se observă în Figura 6. Gradul total de utilizare este 

în scădere. 

 
Figura 6: Utilizarea capacităţii ARACIS în anul universitar 2013-2014 

 

Numărul total de studenţi înmatriculaţi la programele de studii de master pe locuri bugetate 

în anul universitar 2012-2013 este cu 2% mai mic decât cel din anul anterior. 
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Figura 7: Evoluţia numărului total de studenţi la master – buget între 2012-2013 şi 2013-

2014 

 

Numărul de studenţi înmatriculaţi în anul I la master pe locuri de la buget în anul 2013-2014 

este cu 1,74% mai mic decât cel din anul 2012-2013 – Figura 8. 

 
Figura 8: Evoluţia numărului total de studenţi în anul I - master – buget între 2012-2013 şi 

2013-2014 

 

Numărul total de studenţi (anii I şi II) cu taxă la programele de studii de master în anul 2013-

2014 este mai mic cu 3% decât în anul 2012-2013 (Figura 9) deşi numărul de studenţi 

înscrişi în anul I a scăzut cu 18,7%. (Figura 10). 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Ştiinţe inginereşti IF

Ştiinţe sociale IF

Ştiinţe biologice, Mat.-Inf.St.naturale IF

Ştiinţe umaniste IF

TOTAL IF

Nr.studenţi 2013-2014

Nr.studenţi 2012-2013

0 500 1000 1500 2000

Ştiinţe inginereşti IF

Ştiinţe sociale IF

Ştiinţe biologice, Mat.-Inf.St.naturale
IF

Ştiinţe umaniste IF

TOTAL IF

Nr.studenţi anul I 2013-2014

Nr.studenţi anul I 2012-2013



 20 

 
Figura 9: Evoluţia numărului total de studenţi la master – taxă între 2012-2013 şi 2013-2014 

 
Figura 10: Evoluţia numărului total de studenţi în anul I - master – cu taxă între 2012-2013 

şi 2013-2014 
 

5.2.2. Continuarea atragerii de fonduri structurale pentru asigurarea unor 

stagii de practică de calitate pe tot parcursul studiilor universitare 

 

UCv îndeplineşte cerinţele ARACIS de a oferi stagii de practică pentru peste jumătate 

dintre studenţi. Aceste stagii sunt fundamentate pe acorduri de practică bilaterale încheiate 

cu agenţi economici şi acorduri multilaterale (împreună cu alte universităţi partenere şi 

agenţi economici), inclusiv în cadrul unor programe POS-DRU. 
 
Prorectoratul P1 a depus în anul 2013 un proiect POS-DRU 2007-2013 PRABS: „Practica de 

absolvire - atu în cariera profesională”. Acest proiect, care se află încă în faza de evaluare, 

urmărește să creeze un cadru în care studenții în anul terminal al ciclului de licență sau de 

master să desfășoare stagii practice curriculare la agenți economici în care să elaboreze 

lucrarea de absolvire (licență sau disertație). Lucrările de absolvire urmează să aibă teme 

convenite cu agenți economici, care să poată desemna și un tutore dedicat. Studenții 
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implicați ar urma să beneficieze de consiliere și îndrumare din partea unui Birou al carierei 

constituit în acest sens.  

La proiect au aderat deja șapte dintre cele zece facultăți ale UCv. Dacă proiectul nu 

primește finanțare în urma procesului de evaluare , UCv îl va realiza cu mijloace proprii, la o 

scară mai redusă. 

 

5.3.Promovarea educaţiei continue 

5.3.1. Pregătirea introducerii de noi programe de formare continuă şi de 

învăţare pe parcursul întregii vieţi  

În anul 2013, UCv a oferit programe de formare continuă de care au beneficiat circa 

50% dintre angajații UCv. Departamentul de Formare Continuă a oferit cursuri de legislaţie, 

regulamente, management de proiect şi utilizarea programelor IT. 

5.3.2. Continuarea extinderii implementării platformelor e-learning la toate 

facultăţile din cadrul universităţii 

Departamentul de Învățământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR), din 

subordinea prorectoratului P1 a realizat următoarele activităţi: 

 operarea portalul “Moodle”, destinat activităţilor de e-learning, pe un  server al 

DIDFR, dedicat activităţilor de e-learning specifice ID şi IFR, pentru toate facultăţile 

interesate; 

 consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în 

probleme legate de utilizarea portalului “Moodle”. 

5.3.3. Perfecţionarea periodică a responsabililor cu învăţământul ID şi FR din cadrul 

UCV 

Departamentul de Învățământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) procedează la 

evaluarea periodică a performanţelor cadrelor didactice implicate în activităţi ID-FR. Pe 

această bază, DIDFR oferă servicii de perfecţionare periodică a responsabililor cu 

învăţământul ID şi FR şi cadrelor didactice, după cum urmează: 

• instruirea coordonatorilor şi tutorilor dedicaţi formelor de ID şi IFR, privind 

producerea de materiale didactice în format adecvat, difuzarea materialelor către 

cursanţi şi interacţiunea cu aceştia; 

 consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în 

probleme legate de utilizarea portalului “Moodle”. 

 

MANAGEMENTUL ACADEMIC SI ADMINISTRATIV 

5.4.Managementul resurselor umane în domeniile didactic şi de cercetare  

5.4.1. Menţinerea raportului număr cadre didactice-număr de posturi la 

procentul corespunzător standardelor de calitate  

Prorectoratul P1 a analizat îndeplinirea cerințelor ARACIS referitoare la gradul de 

ocupare a statelor de funcțiuni. Pentru aplicarea unei hotărâri a Consiliului de Administrație 

al UCv, prorectoratul P1, prin DMC, a analizat numărul de discipline la care este titular 

fiecare didactic și a prezentat valorile acestui indicator la nivelul fiecărei facultăți și fiecărui 

departament academic. 

5.4.2. Evaluarea prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi, prin utilizarea 

chestionarelor specifice, aprobate de Senatul UCv 

Departamentul de Managementul Calităţii (DMC), din subordinea P1, a colectat 

feedback-ul facultăţilor şi departamentelor referitor la evaluarea interacţiunii cadre didactice 

– studenţi. Pe această bază, DMC va lansa în 2014 în dezbaterea Consiliului Calităţii al UCv: 

 propuneri de modificare a chestionarului; 

 metodologia şi periodicitatea evaluării; 
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 mecanism de colectare şi procesare a datelor care să asigure anonimatul studenţilor
1
. 

 

6. Rapoarte de activitate ale departamentele din subordine 

6.1.Departamentul de Managementul Calităţii 

Raportul de activitate al DMC pentru anul 2013 este prezentat în Anexa 1. 

6.2.Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă 

Raportul de activitate al DIDFR pentru anul 2013 este prezentat în Anexa 2. 

6.3.Departamentul de Formare Continuă 

Raportul de activitate al DFC pentru anul 2013 este prezentat în Anexa 3. 
 
 
 
 
 

Prorector P1 al UCv 

 

Prof.univ.dr. Cezar SPÎNU 

  

                                                           
1
 Organizațiile de studenți ale UCv au solicitat să fie implicate în garantarea anonimizării chestionării 

studenţilor. 
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1. RAPORT DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI  DE 

MANAGENTUL CALITĂŢII  

 
 
 
 

 
 
 

1. DEFINIŢII 

Calitatea reflectă măsură in care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte 

cerinţele beneficiarilor şi asigură îndeplinirea scopului organizaţiei. 

Sistem de management al calităţii este un ansamblu de elemente corelate şi aflate în 

interacţiune prin care se definesc politica şi obiectivele şi prin care se conduce, controlează 

şi orientează UCv în ceea ce priveşte calitatea 

Politica referitoare Ia calitate reprezintă orientări generale ale organizaţiei referitoare la 

calitate, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul la cel mai înalt nivel.  

Obiectiv al calităţii este un deziderat în materie de calitate. 

2. DOCUMENTE GENERALE DE REFERINŢĂ 

 SR EN ISO 9000: 2001 - Sisteme de management al calităţi. Principii fundamentale ş i 

vocabular. 

 SR EN ISO 9001: 2008- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 

 SR EN ISO 9004: 2001 - Sisteme de management al  calităţii. Linii directoare pentru 

îmbunătăţirea performantelor. 

 SR ISO IWA 2:2009 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 

aplicarea ISO 9001:2000 in domeniul educaţiei 

 ESG 2010 - Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al 

Învăţământului Superior 

 Legea 87/2006 pentru  aprobarea Ordonanţei de  urgenta a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 

 Legea învăţământului nr. 1/2011 

 Declaraţia de politică în domeniul calităţii a Rectorului UCv 

 Carta universităţii din Craiova (2012) 

 Codul de asigurare a calităţii al UCv 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Managementul Calităţii al 

UCv (2012) 

 Self Evaluation Report of UCv - EUA 2012/2013 

 

3. Structura şi atribuţiile DMC 

a. ISTORIC 

Demersurile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la UCv au fost formalizate în anul 

2001, prin constituirea Departamentului de Managementul Calităţii (DMC). DMC a fost 

reorganizat în 2006, în acord cu Legea 87/2006 referitoare la asigurarea calităţii în educaţie şi 

2012, în concordanţă cu noua legea a educaţiei – Legea 1/2011. 
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b. CADRUL REGLEMENTAR LA NIVELUL UCV 

Cadrul actual de funcţionare al DMC este definit la nivelul UCv prin Carta UCv şi prin 

Codul de asigurare a calităţii al UCv. Coordonatele şi liniile directoare ale activităţii DMC se 

înscriu în cadrul definit de Declaraţia de politică în domeniul calităţii a Rectorului UCv, 

Planul strategic 2012-2016 al UCv şi Planul operaţional 2012 al UCv. 

c. Misiunea DMC 

Misiunea DMC este statuată de Art. 162 al Cartei UCv astfel: „Departamentul de 

managementul calităţii (DMC) îşi asumă ca misiune organizarea şi monitorizarea procesului 

de evaluare periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor 

din Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii.” 

d. Obiectivul general al DMC 

Art. 163 al Cartei UCv defineşte obiectivul general al DMC: „Prin întreaga sa activitate, 

DMC urmăreşte instituirea unei culturi a calităţii educaţiei la care să adere conştient membrii 

comunităţii universitare.” 

e. Activităţile reglementate ale DMC 

Conform Art. 164 al Cartei UCv, DMC are ca activităţi principale: 

a)  aplicarea strategiei şi a politicilor Universităţii în domeniul calităţii; 

b)  elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii; 

c)  diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate aplicate în 

universităţi europene de prestigiu; 

d)  culegerea periodică a opiniilor absolvenţilor şi angajatorilor privitoare la calitatea 

serviciilor educaţionale oferite de universitate şi iniţierea unor dezbateri, pe marginea 

acestor informaţii, la nivelul Senatului universitar; 

e)  auditarea periodică a modului în care facultăţile răspund cerinţelor mediului socio-

economic şi cultural; 

f)  monitorizarea respectării principiului educaţiei centrate pe student; 

g)  consilierea structurilor organizatorice ale Universităţii în procesul elaborării 

documentelor înaintate către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior (ARACIS); 

h)  elaborarea unor propuneri vizând creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa 

muncii, pe baza statisticilor anuale realizate de CCOP; 

i)  monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul 

asigurării calităţii educaţiei în universitate; 

j)  elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituţională a calităţii. 

f. STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

Sistemul de management al calităţii în educaţie al UCv este gestionat de DMC. cuprinde 

entităţi dedicate, atât la nivel central cât şi la nivelul facultăţilor şi departamentelor. 

Carta UCv prevede la Art. 165 al Cartei UCv următoarele structuri: 

 la nivel central - în subordinea DMC: 

o Consiliul Calităţii al UCv; 

o Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii al UCv; 

 la nivelul facultăţilor 

o Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii programelor de studii organizate la 

nivelul facultăţilor: sunt organe decizionale care operează în strânsă legătură cu 

Consiliile facultăţilor r; 

o Responsabili cu programe de studii organizate la nivelul fiecărui departament, 

care au rol în evaluarea/monitorizarea şi asigurarea calităţii programului de 

studii. 

g. Consiliul Calităţii 

Consiliul Calităţii al UCv este un for deliberativ executiv care grupează reprezentanţi 
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ai tuturor facultăţilor, ai Secretariatului General, al Centrului de Informatică şi 

Telecomunicaţii. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Consiliul Calităţii poate recurge la 

serviciile auditorilor interni de calitate ai UCv. 

Componenţa Consiliului Calităţii aprobată de Consiliul de Administraţie al UCv din 

data de 23.05.2013 şi de Senatul UCv în şedinţa din data de 29.05.2013 este următoarea: 

 

NUME, prenume Afilierea 

MĂNESCU Leonardo-Geo  Facultatea de Inginerie Electrică  

BĂNDOI Anca  Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor  

ZĂVĂLEANU Mircea  Secretariat General UCv 

LOFELMAN Silviu  Centrul de Informatică şi Comunicaţii al UCv 

IACOBESCU Gabriela  Facultatea de Științe Exacte  

DĂNOIU Mircea  Facultatea de Educație Fizică și Sport  

STANCU Adela  Facultatea de Litere  

CRĂIȚOIU Constantin  Facultatea de Științe Sociale  

OLTEANU Edmond Gabriel  Facultatea de Drept și Științe Administrative  

VLADIMIRESCU Mihai  Facultatea de Teologie Ortodoxă  

IONAȘCU Costel Marian  Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor  

MANDACHE Lucian  Facultatea de Inginerie Electrică  

BÎZDOACĂ Nicu George  Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică  

BORUZ Sorin  Facultatea de Agricultură și Horticultură  

POPA Dragoș  Facultatea de Mecanică  

i. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii a UCv este organul decizional, organizat 

în temeiul Legii 87/2006, prin cooptarea de reprezentanţi ai mediului economic, sindicatelor 

şi studenţilor. 

Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a UCv, aleasă prin vot în 

şedinţa Senatului UCv din 29.05.2012 şi numită prin decizia Rectorului UCv nr. 

133C/29.05.2013 este următoarea: 

 

NUME, prenume  Calitatea 

MĂNESCU Leonardo-Geo  preşedinte Cadru didactic UCv 

BĂNDOI Anca  membru Cadru didactic UCv 

GHITĂ Daniel  membru Cadru didactic UCv 

BÎZDOACĂ Nicu George membru Reprezentant al sindicatelor USUC 

POPECI Constantin  membru Reprezentant al angajatorilor   

EFRIM Dragoş membru Reprezentant al studenţilor 

j. Organigrama DMC 

Orgnigrama DMC, aprobată împreună cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

DMC în şedinţa Senatului UCv din data de 27.09.2013 este următoarea: 
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4. Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă 

În concordanţă cu prevederile Cartei UCv, art. 164 a), DMC a desfăşurat activităţi 
organizatorice, de planificare şi reglementare internă, menite să aplice strategia şi a politicile 
UCv în domeniul calităţii. 

a. ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE 

În perioada de raportare, DMC a desfăşurat activităţi organizatorice şi de 

funcţionalizarea a entităţilor din subordine, constând în: 

 
Activitatea Livrabil Aprobare 

Participare la revizuirea 
Manualului calității al UCv 

Manualul calității al UCv Senat UCv 

Organizarea şi operarea 
structurilor din subordinea 
DMC 

Întruniri şi decizii ale CEAC UCv 
Întruniri şi decizii ale CEAC UCv 

Prorectorat P1/PSAC 
Senat UCv 

Organizare întâlniri în cadrul 
celei de-a doua vizite a echipei 
de evaluare EUA 

Întâlnire echipa de evaluare EUA - departamentele 
D17 și D27 (evaluate): 19 martie 2013 ora 15:30 – 
17:30 
Întâlnirea echipei de evaluare EUA cu reprezentanții 
DMC: 19 martie 2013 0ra 17:30 – 18.30 

Echipa de evaluare 
EUA 

 

b. ACTIVITĂŢI DE PLANIFICARE 

În perioada de raportare, DMC a desfăşurat următoarele activităţi de planificare: 
 

Activitatea Livrabil Aprobare 

Elaborarea Planului Operaţional al DMC 
pentru anul 2013 

Planul Operaţional al DMC pentru anul 2013 Prorectorat P1/PSAC 

Participarea la elaborarea Planului Secţiuni ale Planului Operaţional al UCv CA UCv 

PRORECTOR 

Programe de studii şi Inserţia Profesională a 
Absolvenţilor  

DIRECTOR  

Departament Managementul 
Calităţii 

COMISIA UCV 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
(EAC) 

 COMISII EAC 

la nivel de 
Facultăţi 

COMISII EAC  

Programe de 
studii 

CONSILIUL 

Calităţii 

CORP  

Auditori interni 

Personal 
admnistrativ 
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Operaţional al UCv pentru anul 2013 pentru anul 2012 Senat UCv 

 
c. ACTIVITĂŢI DE REGLEMENTARE INTERNĂ - LA NIVELUL UCV 

În perioada de raportare, DMC a desfăşurat activităţi de reglementare internă (la nivelul 
UCv), constând în elaborarea de metodologii şi proceduri referitoare le evaluarea şi asigurarea 
calităţii, după cum urmează: 
 

Activitatea Livrabil Aprobare 

Elaborare set fișe de evaluare a 
departamentelor academice  

Set de fișe de evaluare a departamentelor 
academice –fișier Excel cu trei foi de 
calcul. 

CC UCv – Comisia 
evaluare EUA 

Elaborare set de criterii și indicatori de 
autoevaluare și evaluare internă a 
programelor de studii de licență și de 
master 

Set de criterii și indicatori de autoevaluare 
și evaluare internă a programelor de studii 
de licență și de master 

CC UCv  
CA UCv 

Elaborare set fișe de evaluare a 
programelor de studii de licență și de 
master 

Set fișe de evaluare a programelor de studii 
de licență și de master 

CC UCv 
CA UCv 

Actualizare date UCV în şablonul 
„Rapoartele de autoevaluarea a 
programelor de studii de licenţă în 
vederea autorizării provizorii / 
acreditării / evaluării periodice” 
(ARACIS) 

Şablon actualizat pentru Rapoartele de 
autoevaluarea a programelor de studii de 
licenţă în vederea autorizării provizorii / 
acreditării /evaluării periodice de către 
ARACIS 

CEAC al UCv 

 
d. IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL LA DMC 

În anul 2013, la DMC erau  implementate 25/25 standarde de control intern/managerial, 
în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1649 din 17 februarie.  
 

5. Activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a programelor de studii 

În temeiul prerogativelor conferite de Carta UCv, art. 164 a), i), DMC a procedat la: 
 elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii; 
 monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul 

asigurării calităţii educaţiei în universitate 
 
a. ANALIZA OFERTEI DE PROGRAME DE STUDII A UCV 

Ca urmare a solicitării EUA, DMC a procedat la inventarierea programelor de studii 
inactive de licență și de master. Analiza a relevat următoarele: 
 
Programe de studiu de master a căror organizare a fost amânată (total 6 programe): 

Program de studiu 

suspendat/anul amânării 

Facultatea organizatoare Motivul amânării 

Servicii de eficienţă 

energetică/2012 

Fiecare dintre univ.: 

Craiova, Bucureşti, 

Timişoara, Cluj, Iaşi 

Lipsă garanţii ANRE pentru accesul la 

profesii reglementate (auditor şi manager 

energetic) 

Ştiinţa materialelor/2012 Mecanică Lipsa atractivitate pentru candidati 

Materiale avansate/2012 Mecanică Lipsa atractivitate pentru candidati 

Modelare şi simulare în ingineria 

mecanică/2012 

Mecanică Lipsă program licenţă 

Management de caz în asistenţa 

socială/2010 

Teologie Lipsă program licenţă 

Master în dreptul internaţional al Drept/UCV + Drept/ Univ. Lipsă resurse financiare 
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afacerilor (codiplomare F-

RO)/2012 

Bourgogne-Dijon 

 

Programe de studiu de licenţă a căror organizare a fost suspendată (total 15 

programe): 

Program de studiu suspendat/anul suspendării Facultatea 

organizatoare 

Motivul suspendării 

Montanologie ID /2010 Agricultură şi 

Horticultură 

Lipsă atractivitate pentru 

candidaţi şi angajatori 

Economie generală și comunicare economică / 2012 Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Lipsă atractivitate pentru 

candidați+Lipsă locuri 

bugetate  

Inginerie electrică şi calculatoare (lb. franceză)/2009, 

Electromecanică (lb.franceză)/2008, Acţionări 

electrice/2009, Roboţi industriali/2009, Inginerie economică 

în domeniul electric, electronic şi energetic/2012 

Inginerie 

Electrică 

Lipsă atractivitate pentru 

candidaţi şi angajatori 

Arte plastice (Grafică)/2004 Litere Lipsă resurse financiare şi 

umane 

Inginerie Mecanică/2006, Maşini şi instalaţii pentru 

agricultură şi industrie alimentară/2006, Maşini şi sisteme de 

producţie/2006 

Ştiinţa materialelor/2005, Electromecanica navala/2010,  

Construcţii civile industriale şi agricole/2012 

Mecanică Lipsă atractivitate pentru 

candidaţi 

 

Calificativ neperformant 

Fizică/2009 Ştiinţe Exacte Lipsă atractivitate pentru 

candidaţi şi angajatori 

 

Programe de studiu de master a căror organizare a fost suspendată (total 26 

programe): 

 

Program de studiu suspendat/anul suspendării Facultatea 

organizatoare 

Motivul suspendării 

Culturi horticole şi impact ecologic/2011, Bazele biologice ale 

plantelor şi protecţia plantelor în sistemele antropice/2010, Plante 

cultivate în condiţii optime şi de stress/2010, Management şi 

consultanţă  in horticultură şi dezvoltare rurală/2012 

Agricultură şi 

Horticultură 

Reorganizarea ofertei -  

master nou 

Număr insuficient de 

candidaţi 

Computer and Communication Engineering/2010 Automatică Nr. redus de locuri 

bugetate  

Master în Drept public/2010 Drept Lipsă atractivitate 

pentru candidaţi şi 

angajatori 

Dezvoltare regională și proiecte europene/2012, E-Business 

Administration (lb. engleză)/2009, Economia proprietăților 

imobiliare/2009, Finanțe publice și securitate socială/2009 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Lipsă performanță; lipsa 

finanțare bugetară 

Inginerie electrică avansată/2009, Modelarea şi optimizarea 

echipamentelor electrice/2009 

Inginerie 

Electrică 

Lipsă atractivitate 

pentru candidaţi şi 

angajatori 

Tendinţe în critica şi teoria literară franceză/2004, Lingvistică 

aplicată. (Analiză contrastivă şi didactica limbii franceze)/2004, 

Perspective în studiul lingvistic al literaturii/2009 

Litere Lipsă atractivitate 

pentru candidaţi şi 

angajatori 
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Program de studiu suspendat/anul suspendării Facultatea 

organizatoare 

Motivul suspendării 

Modele actuale în descrierea limbii franceze /2007, Spaţii 

francofone: diversitate lingvistică şi culturală/2009, Lingvistică 

franceză, abordări formale şi variaţioniste/2006, Unitate şi 

diversitate în învăţarea şi predarea limbii engleze/2010, Civilizaţie 

şi literature anglo-americană/2006, Comunicare 

interculturală/2010, Receptarea antichităţii Greco-latine/2010 

Litere Existenţă masterate 

complementare 

Nerentabilitate 

financiară 

Ambiguizarea direcţiilor 

de formare a 

departamentului 

Chimie aplicată/2010 Ştiinţe Exacte Lipsă atractivitate 

pentru candidaţi 

 
b. EVALUAREA INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 

În contextul restricțiilor bugetare s-a procedat la o analiză internă a programelor de 

studii oferite de UCv. Analiza a urmărit: 

A. Caracterizarea programului de studiu în cadrul UCv; 

B. Concurența la nivel regional și național 

C. Relația cu beneficiarii indirecți (angajatori și parteneri în procesul de educație. 

Analiza a vizat și evaluarea „sănătății financiare” a programelor de studii. 

 

A. Caracterizarea programului de studiu în cadrul UCv a făcut apel la următoarele criterii 

și indicatori: 

 Personalul academic ce deservește programul de studii; 

 Atractivitatea pentru candidați reflectată de: 

 Nr. de locuri (buget/taxă); 

 Nr. de studenți înmatriculați (buget/taxă); 

 Cine gestionează programul de studii: facultatea sau un departament? 

 Cuplajele programului de studii analizat cu alte programe de studii (nr. de cursuri 

comune cu alte programe de studii și procentul disciplinelor cuplate); 

 Gradul de externalizare (către alte departamente și respectiv în afara UCv). 

 

B. Concurența la nivel regional și național a fost analizată pe baza urmărilor indicatori: 

 Alte universități care oferă un program de studii omonim sau similar, cu evidențierea 

celor care le oferă în structuri teritoriale dezvoltate în zona Olteniei; 

 Atractivitatea pentru candidați a programelor de studii oferite de universitățile 

concurente: este analizată pe baza indicatorilor reținuți pentru programelor de studiu ale 

UCv, adică: 

 Nr. de locuri (buget/taxă); 

 Nr. de studenți înmatriculați (buget/taxă); 

 Programe de studiu alternative (în același domeniu de ierarhizare) oferite de 

universități concurente. Se urmărește compararea spectrului ofertei de programe de studii cu 

cele ale concurenței. 

 

C. Relația cu beneficiarii indirecți (angajatori și parteneri în procesul de educație. 

 Pentru fiecare program de studiu și fiecare beneficiar indirect au fost analizați 
următorii indicatori: 

 Identificatorii beneficiarului indirect: nume, persoana și date de contact; 

 Numărul de absolvenți angajați de beneficiari în ultimii 5 ani; 

 Dacă beneficiarul a încheiat o convenție de practică pentru studenții de la programul 

de studii analizat; 
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 Numărul mediu (în ultimii cinci ani) anual de stagiari de la programul de studii 

analizat; 

 Numărul de lucrări de licență/disertație (după caz) convenite în ultimii cinci ani; 

 Numărul de lucrări de licență/disertație coîncadrate la programul de studii analizat de 

tutori din partea beneficiarului (în ultimii cinci ani); 

 Dacă planul de învățământ aferent programului de studiu i-a fost prezentat 

beneficiarului; 

 Numărul de discipline din planul de învățământ al programului de studiu care includ 

propuneri ale beneficiarului. 

 

Metodologie 

1) În Consiliul Calității a fost prezentat un model de completare (studiu de caz) pe care 

au fost prezentate regulile de completare.  

2) Cu aceeași ocazie a fost prezentat și modul de calcul al pragului de rentabilitate 

economică a programului de studii, pe baza datelor din statul de funcții, salariilor tip, 

gradului de externalizare, tarifului administrativ pentru prestații interdepartamentale. 

3) Reprezentanții facultăților în Consiliul Calității au realizat analiza pentru toate 

programele de studii gestionate de departamentele academice din facultatea lor. 

4) DMC a centralizat rezultatele și a realizat o prezentare (Power Point), adresată 

Consiliului de Administrație. 

 

c. ANALIZA ŞI AVIZAREA RAPOARTELOR DE AUTOEVALUARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII 

PROVIZORII / ACREDITĂRII / EVALUĂRII PERIODICE DE CĂTRE ARACIS 

Pentru aplicarea prevederilor Cartei UCv - Art. 164 g), în perioada de raportare, DMC a 

procedat la elaborarea unei metodologii şi a unui şablon pentru Rapoartele de autoevaluare 

în vederea autorizării provizorii / acreditării / evaluării periodice de către ARACIS. În 

consecinţă, CEAC a procedat la analiza rapoartelor, a făcut sugestii, le-a avizat şi le-a supus 

aprobării CA şi Senatului UCv, pentru: 

 Un program de studii de licenţă, înaintat ARACIS pentru autorizare provizorie; 

 18 programe de studii de licenţă, înaintate ARACIS pentru acreditare/evaluare 

periodică. 

 

d. ANALIZA CONCLUZIILOR ȘI RECOMANDĂRILOR EUA 

UCv a primit în luna mai 2013 raportul rezultat în urma evaluării instituționale 

internaționale realizate de EUA. În perioada iulie 2013 – septembrie 2013, DMC a organizat 

o campanie de centralizare a recomandărilor conținute în raportul de evaluare. Cu această 

ocazie DMC a solicitat entităților UCv să analizeze recomandările, să le selecteze pe cele pe 

care le consideră oportune și să le includă în planurile operaționale pentru anul 2014. 

Recomandările însușite de fiecare dintre structurile UCv urmează să fie incluse în raportul 

de monitorizare pe care UCv trebuie să îl realizeze și să îl transmită la EUA la un an după 

cea de-a doua vizită (mai-iunie 2014). 
 

6. Evaluarea departamentelor academice – solicitare EUA 

a. ISTORIC 

La solicitarea Comisiei de evaluare EUA şi în temeiul prevederilor Cartei UCv – 

Art.164 b), DMC a procedat la elaborarea unei metodologii de evaluare internă a 

departamentelor. În precedentul interval de raportare au fost parcurse etape preliminare 

pentru definirea criteriilor și fundamentarea metodologiei de evaluare a departamentelor 

academice.  
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b. INDICATORI DE EVALUARE 

Pe baza listei structurate de indicatori de evaluare, DMC a elaborat un formular de 

colectare a datelor sub forma unui fişier Excel, care evidenţiază: 

 Rezultate: 

o Programele de studii gestionate: descriptori, grad de încărcare a capacităţii de 

școlarizare, indicatori de rezultat, grad de satisfacţie; 

o Prestaţii interdepartamentale didactice şi conexe; 

o Formare continuă şi perfecţionare grade didactice; 

o Rezultatele obţinute în cercetare; 

 Resursele: 

o Resurse umane; 

o Resurse materiale – infrastructură; 

o Resurse financiare – echilibrul bugetar; 

 Calitatea managementului 

 Managementul calităţii 

 Relaţii internaţionale 

 Prestigiu – recunoaştere. 

c. EVALUAREA DEPARTAMENTELOR ACADEMICE DIN GRUPUL DE TEST 

Pe baza propunerii făcute de DMC, CA al UCv a definit un grup de test format din 

patru departamente academice. Dintre acestea, au fost reținute două departamente 

academice: 

D17: Departamentul de Drept public și Științe Administrative (denumirea la data efectuării 

evaluării - anterior reorganizării din Facultății de Drept și Ştiințe Sociale, în septembrie 

2013); 

D27: Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informație de la Facultatea de 

Automatică, Calculatoare și Electronică. 

Fișele de evaluarea, în limba engleză, au fost puse la dispoziția echipei de evaluare 

EUA 

d. EVALUAREA DEPARTAMENTELOR - PERSPECTIVE 

DMC recomandă: 

 evaluarea tuturor departamentelor academice conform metodologiei testate 

(autoevaluare); 

 analiza critică a rezultatelor la nivelul UCv; 

 ajustarea criteriilor și metodologiei de evaluare a departamentelor academice, 

eventual prin includerea criteriilor relevante pentru îmbunătățirea poziționării în 

clasamente internaționale și naționale (folosite ca bază pentru finanțarea 

instituțională); 

 evaluarea periodică a departamentelor academice conform metodologiei ajustate. 

Concluziile rezultate pot fi utilizate și la revizuirea criteriilor de evaluare a personalului 

academic, pentru a crea premise mai favorabile de atingere a obiectivelor instituționale. 
 

7. Analiza resursei umane implicate în educaţie 

a. RESURSE UMANE 

DMC a procedat la analiza resursei umane care asigură procesul operaţional de educaţie 

pe două paliere: 

 Analiza gradului de încărcare a statelor de funcţii ale departamentelor academice; 

 Analiza numărului de discipline la care este titular fiecare cadru didactic. 

b. Analiza gradului de încărcare al statelor de funcţii 

DMC a analizat gradul de încărcare al statelor de funcţii ale departamentelor academice. 
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Scopul analizei a fost verificarea respectării standardelor ARACIS în materie. Analiza s-a 

concretizat într-un livrabil care conţine: 
 Gradul de ocupare a poziţiilor din statele de funcţii pe departamente academice; 
 Procentul de profesori și conferențiari în numărul de titulari; 
 Distribuţia pe grade didactice a titularilor pe facultăți și  departamentele academice. 
Analiza a relevat grade de încărcare neuniforme ale statelor de funcţii. Numărul de ore 

prevăzute în posturi pentru acelaşi grad didactic variază între departamente. Constarea este 
valabilă atât din posturile de bază cât şi pentru plata cu ora. S-a propus creşterea numărului de 
ore din posturile de bază şi uniformizarea încărcării posturilor vacante corespunzătoare 
aceluiaşi grad didactic, în scopul reducerii obligaţiilor salariale suplimentare (în regim de plata 
cu ora). 

Se recomandă adoptarea unor măsuri de echilibrare a procentului de profesori și 

conferențiari între departamentele academice ale fiecărei facultăți și constituirea de posturi 

vacante care să reflecte politica de personal și necesitățile de evoluție în carieră ale cadrelor 

didactice. 

c. Analiza numărului de discipline la care este titular fiecare cadru didactic 

DMC a efectuat o analiză a numărului de discipline aflate în responsabilitatea fiecărui 

cadru didactic. Analiza a fost efectuată pe departamente academice și cu centralizare pe 

facultăți. 
Cu această ocazie s-au observat disparități. La fosta facultatea de Ştiințe Sociale s-au 

constatat valori duble față de cele de la alte facultăți. Concluzia a fost valabilă și pentru cele 

două departamente ale acestei facultăți. 
De la data efectuării analizei facultatea a fost desființată și departamentele acesteia au fost 

relocate la: 

 Facultatea de Drept, care a devenit Facultatea de Drept și Ştiințe Sociale; 

 Facultatea de Ştiințe Exacte, care a devenit Facultatea de Matematică și Ştiințe ale 

Naturii; 

 Facultatea de Litere. 

Se recomandă refacerea analizei în anul 2014. 

d. RESURSE MATERIALE  

În pregătirea evaluării instituționale 2014 (ARACIS) DMC a propus, inventarierea 

resurselor materiale disponibile, structurate după cum urmează: 

 Infrastructură: săli de curs, săli de seminar, săli de laborator, săli informatice; 

 Tehnică de calcul: utilizată în scop didactic şi respectiv în scop administrativ; 

 Mijloace fixe şi resurse de inventar; 

 Resurse de bibliotecă: cărţi şi reviste. 

Pentru analiza infrastructurii, DMC a propus evidențierea gradului teoretic de încărcare a 

infrastructurii prin raportarea necesarului rezultat din planul de învăţământ la disponibilul 

existent, aşa cum este declarat în Rapoartele de autoevaluare înaintate ARACIS. Pentru 

fiecare dintre celelalte trei categorii se urmăreşte şi evidenţierea investiţiilor din fonduri 

proprii în dotările necesare procesului de educaţie. 

e. RESURSE FINANCIARE 

DMC a participat la elaborarea instrumentului informatic de alocare a finanţării din 

Contractul instituţional 2013 pe departamentele UCv. Instrumentul, care are la bază 

OMECTS 2998/2012, aplică principiul „finanţarea urmăreşte studentul”, ca o componentă a 

politicii UCv de centrare a educaţiei pe student. 
Alocarea a fost realizată în două variante convergente: cu distribuire pe baza datelor din 

Contractul instituţional 2013  
Instrumentul permite realizarea unor analize de eficienţă economică până la nivel de 

program de studii, care să permită: 
 optimizarea alocării locurilor bugetate; 
 adoptarea unor măsuri de echilibrare bugetară. 
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8. Concluzii şi perspective 

a. CONCLUZII 

În perioada de raportare, DMC a realizat nemijlocit toate activităţile prevăzute de Art. 164 

din Carta UCv. 

Principalele realizări din perioada de raportare sunt: 

 Implementarea a 25/25 standarde de control intern/managerial (OMFP 

1649/17.02.2011); 

 Contribuţii semnificative la Manualul calității al UCv şi evaluarea EUA; 

 Instrument informatic de alocare a finanţării instituționale în interiorul UCv pentru 

anul 2013; 

 Fișe pentru evaluarea departamentelor academice; 

 Evaluarea de test a unor departamente academice ale UCv; 

 Fișe pentru evaluarea internă a programelor de studiu de licență și de master oferite 

de UCv; 

 Evaluarea programelor de studiu de licență și de master oferite de UCv 

 Avizarea a 19 rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării provizorii/acreditării şi 

evaluării periodice ARACIS; 

 Analiza respectării cerinţelor ARACIS în materie de resurse umane – state de funcţii; 

 Analiza numărului de cursuri/profesor la nivelul fiecărei facultăți și fiecărui 

departament academic; 

 Popularizarea unei propuneri de proiect POS-DRU menit să îmbunătăţească 

trasabilitatea şi inserţia profesională a absolvenţilor (în dezbaterea Consiliului 

Calităţii al UCv); 

b. PERSPECTIVE 

Se impune continuarea/finalizarea şi iniţierea următoarelor activităţi: 

 Elaborarea de proceduri, metodologii şi regulamente referitoare la procese şi structuri 

de educaţie din UCv; 

 Diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate aplicate în 

universităţi europene de prestigiu; 

 Evaluarea internă periodică a tuturor programelor de studii de master (reluarea în 

2014 a evaluării din 2013); 

 Completarea planului de măsuri pentru inserţia profesională a absolvenţilor 

 Monitorizarea carierei profesionale a absolvenţilor; 

 Definirea grupurilor ţintă de angajatori pentru fiecare program de studii şi 

colaborarea cu aceştia în dezvoltarea curriculei, realizarea de stagii de practică şi 

internship-uri; 

 Stimularea activităţilor sociale şi de voluntariat ale studenţilor. 
 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ 
 

Introducere 

Universitatea din Craiova este la ora actuală racordată într-un efort susţinut pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, atât la nivel global, instituţional, cât şi la nivelul fiecărui 

program de studii oferit. Acesta presupune o preocupare permanentă şi perenă pentru 

formarea de specialişti cu pregătire superioară, în domenii pentru care universitatea deţine 

competenţe recunoscute, printr-o formare iniţială prealabilă, de nivel licenţă, master, 

doctorat, dar şi dezvoltarea, potenţarea competenţelor şi aprofundarea cunoştinţelor 

profesionale dobândite într-o formă de instruire iniţială prin programe de formare continuă, 
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care să permită furnizarea de cunoştinţe şi servicii şi/sau implicarea în proiecte de dezvoltare 

economice, sociale şi culturale, în strânsă legătură cu cerinţele concrete exprimate de mediul 

economico-social. 

Formarea şi dezvoltarea profesională continuă sunt parte integrantă din misiunea 

Universităţii din Craiova, precizată în noua Cartă a Universităţii din Craiova, adoptată de 

către Senatul Universităţii în 14.03.2012 (cap. XIII, articolele 142-148), şi prin decizii ale 

Consiliului de Administraţie.  Ea are în vedere patru atribute specifice fundamentale: 

1. formarea continuă presupune o formare iniţială prealabilă, de nivel colegiu, licenţă, 

master, doctorat – pe care Universitatea a asigurat-o permanent, la cele mai înalte standarde; 

2. programele de formare continuă vizează dezvoltarea, potenţarea competenţelor şi 

aprofundarea cunoştinţelor profesionale dobândite într-o formă de instruire iniţială de tipul 

celor mai sus amintite; 

3. formarea continuă presupune cu precădere activităţi de formare profesională precum 

calificarea, specializarea, perfecţionarea sau reconversia – activităţi ce se desfăşoară într-un 

cadru bine reglementat şi organizat;  

4. în completare, formarea continuă la nivelul Universităţii trebuie să sprijine şi 

formarea şi dezvoltarea personală, atât pentru personalul Universităţii cât şi pentru diverse 

alte categorii de personal din afara ei, activităţi ce revin componentei de educaţie pe tot 

parcursul vieţii (LLL - life long learning). 

Ca furnizor de formare continuă, Universitatea din Craiova prin Departamentul de 

Formare Continuă (DFC) a fost racordată la eforturile pentru buna definire a competenţelor 

în domenii de vârf, în strânsă legătură cu cerinţele practice concrete ale mediului economico-

social, şi s-a manifestat şi pe parcursul anului 2013 ca un actor principal în plan naţional şi 

regional, preocupat permanent de formarea de noi competenţe şi reactualizarea permanentă a 

competenţelor dobândite în procesul formării iniţiale.  

 

Structura şi funcţionarea Departamentului de Formare Continuă 

 Pe parcursul anului 2013, Departamentul de Formare Continuă şi-a stabilit ca 

principală misiune, în conformitate cu 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 (re)conversie profesională sau prin completarea pregătirii de bază cu 

cunoştinţe din domenii complementare. 

În plan structural, organizatoric, şi funcţional, legat de noul cadru structural şi 

legislativ în curs de edificare la nivelul Universităţii, activităţile DFC sunt coordonate de 

Consiliul DFC, subordonat prorectorului responsabil cu studiile universitare, ce include câte 

un reprezentant al fiecărei facultăţi, numit de Consiliul respectivei facultăţi. Nu toţi 

reprezentanţii facultăţilor din componenţa Consiliului DFC (aşa cum a fost ea validată, 

împreună cu organigrama DFC, în şedinţa Senatului din 13.06.2012) au fost la fel de activi şi 

acest fapt s-a reflectat direct atât în ponderea activităţilor specifice DFC la nivelul 

facultăţilor, cât şi în aportul financiar direct al acestora. Considerăm că se impune, în prima 

parte a anului 2014, o restructurare a acestui organism, precum şi o analiză şi eventual o 

revalidare la nivelul organigramei Departamentului de Formare Continuă (prezentată mai jos 

în forma ei actuală). 
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Proceduri 

Departamentul de Formare Continuă este organizat şi funcţionează conform 

reglementărilor legale, stabilite prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi celelalte 

dispoziţii legale subsecvente în vigoare, în principal:  

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5703/18.10.2011 privind implementarea Cadrului Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS), inclusiv anexa ce stabileşte metodologia de 

implementare a CNCIS; 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5564/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi 

evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de 

ei; 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr.3163/1.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă; 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/13.11.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de 

organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar. 

Misiunea şi obiectivele generale ale DFC sunt stabilite prin Carta Universităţii din 

Craiova din data de14.03.2012 ce stabileşte pentru prima dată, într-un capitol distinct, 

misiunea şi obiectivele Departamentului de Formare Continuă (Capitolul XIII, articolele 

142-144), precum şi modul de organizare şi conducere, ca şi atribuţiile personalului cu 

responsabilităţi în domeniul formării (articolele 145-148). Funcţionarea DFC este 

reglementată prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de către Senatul 

Universităţii din Craiova în şedinţa din 13.06.2012, ce poate fi modificat şi completat 

ulterior prin Hotărâri ale Senatului Universităţii.  

Reglementări specifice, la nivelul Universităţii din Craiova, completează unele 

prevederi ale Cartei Universităţii. În plus faţă de regulamentele a căror adoptare a fost 
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necesară în anul 2012 (de ex. Regulamentul programelor de studii postuniversitare, conform 

cu prevederile OMEN nr. 3163/2012), a fost adoptat de către Senatul Universităţii în data de 

28.01.2013, conform cu prevederile OMEN nr. 6194/2012, Regulamentul programelor de 

conversie profesională. Ambele regulamente conţin reglementări similare şi statuează, de 

exemplu, că activitatea din cadrul programelor de formare şi dezvoltare profesională 

continuă se normează separat şi nu intră sub incidenţa restricţiilor art. 288 alin. (1) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul maxim de 

ore pe care un cadru didactic şi/sau un cadru didactic coordonator de program le pot 

desfăşura se stabileşte de către Senatul Universitar (pentru anul universitar 2013-2014, prin 

decizia Senatului, se pot efectua maxim 500 ore/ an). 

 

Programe 

Programele de formare continuă desfăşurate la nivelul Universităţii din Craiova au în 

vedere gruparea activităţilor pe mai multe categorii, în principal: 

 cursuri postuniversitare de formare profesională, de specializare/ 

perfecţionare; 

 cursuri şi programe de conversie/reconversie profesională; 

 programe de formare psiho-pedagogică; 

 cursuri acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), orientate 

spre dezvoltarea de competenţe cerute de piaţa muncii; 

 cursuri avizate de către direcţiile de specialitate ale MEN (cf. Legii 1/2011), 

precum şi alte cursuri/ programe conforme cu Metodologia de acreditare şi 

evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi programelor de 

formare oferite de aceştia (cf. OMEN 5564/2011); 

 şcoli de vară pentru calificarea, specializarea, perfecţionarea sau reconversia 

profesională; 

 workshop-uri, etc. 

În general, aceste activităţi sunt creditate, iar creditele cursanţilor sunt recunoscute în 

cadrul unor activităţi de formare continuă ulterioare, la nivelul Universităţii din Craiova şi nu 

numai. 

În decursul anului 2013, accentul principal a fost pus pe cursurile şi programele 

postuniversitare, fie acestea de de formare profesională, de specializare/ perfecţionare şi/sau 

de conversie/ reconversie profesională. A existat desigur o preocupare constantă pentru 

continuarea şi diversificarea  programelor postuniversitare, la nivelul mai multor facultăţi ale 

Universităţii din Craiova. Faţă de anul 2012, în care au fost propuse 15 noi programe 

postuniversitare de către 5 dintre cele 10 facultăţi ale Universităţii, în 2013 numărul de 

facultăţi preocupate de a avea astfel de programe a crescut la 7, iar numărul de noi programe 

postuniversitare a crescut cu 11. Tabelul următor ilustrează dinamica acestor programe în 

perioada menţionată. 

Nr 

crt 

Facultatea/ 

Departamentul 

Denumirea 

programului 

Nr. ore/ 

credite 

Aprobat 

Senat/ Avizat 

MEN 

Taxa/ cursant: 

înscriere/ 

înmatricul./ 

şcolarizare 

(RON) 

1 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul 

Chimie 

Chimia produselor 

cosmetice şi 

farmaceutice 

450/ 60 27.09.2012/   

31.10.2012 

100/ 150/ 750 

2 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul 

Chimia substanţelor 

periculoase 

330/ 41 30.09.2013/   

18.11.2013 

100/ 150/ 2500 
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Chimie 

3 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ Depart. de 

Informatică 

Informatică aplicată 

şi programare 

450/ 60 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 1250 

4 Fac. de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul de 

Fizică 

Optometrie 360/ 45 27.09.2012/ 

15.11.2012 

100/ 150/ 750 

5 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul de 

Fizică 

Radioterapie pentru 

fizicienii medicali 

132/ 18 19.06.2013/   

17.07.2013 

100/ 150/ 750 

6 Fac. de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul de 

Fizică 

Protecţia mediului 100/ 12 19.06.2013/   

17.07.2013 

100/ 150/ 750 

7 Facultatea de 

Economie şi Admin. 

Afacerilor 

Utilizarea noilor 

tehnologii 

informaţionale în 

afaceri 

160/ 20 30.09.2013/   

18.11.2013 

100/ 150/ 650 

8 Facultatea de 

Economie şi Admin. 

Afacerilor 

Negocierea, 

contractarea şi 

derularea 

operaţiunilor de 

export-import 

170/ 22 30.09.2013/   

18.11.2013 

100/ 150/ 650 

9 Facultatea de 

Economie şi Admin. 

Afacerilor 

Dezvoltare regională 

şi finanţare 

europeană  

170/ 21 30.09.2013/   

18.11.2013 

100/ 150/ 650 

10 Facultatea de 

Automatică/ Depart 

Calculatoare şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Tehnologia 

Informaţiei 

450/ 60 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ . 

11 Facultatea de 

Automatică/ Depart 

Automatică, 

Electronică, 

Mecatronică 

Echipamente şi 

tehnici avansate de 

investigare 

biomecanică 

120/ 15 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ . 

12 Facultatea de 

Mecanică / Depart. 

de Autovehicule, 

Transporturi şi 

Inginerie Industrială 

(ATII) 

Ingineria Proceselor 

de Fabricaţie 

264/ 30 27.09.2012/ 

30.09.2013 

100/ 150/ 1000 

13 Facultatea de 

Mecanică / Depart. 

ATII 

Sisteme avansate de 

proiectare şi 

fabricaţie 

234/ 30 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 1000 

14 Facultatea de 

Mecanică / Depart. 

ATII 

Transport urban şi 

siguranţa circulaţiei 

238/ 30 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 1000 

15 Facultatea de 

Mecanică / Depart. 

ATII 

Diagnosticarea 

modernă a 

autovehiculelor 

238/ 30 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 1000 

16 Facultatea de Inginer Sudor 450/ 60 27.09.2012/ 100/ 150/ 10000 



 38 

Mecanică / 

Departamentul IMST 

European 31.10.2012 

17 Facultatea de 

Mecanică / Dept. 

Ingineria şi Manag. 

Sist. Tehnologice 

(IMST) 

Protecţia  mediului 

şi a sănătăţii umane 

în industrie 

420/ 40 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 1000 

18 Facultatea de 

Educaţie Fizică şi 

Sport (FEFS) 

Selecţia şi iniţierea 

în sportul de 

performanţă 

80/ 10 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 650 

19 FEFS/ 

Departamentul 

Kinetoterapie şi 

Medicină Sportivă 

Iniţiere în terapia 

Yumeiho 

80/ 10 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 650 

20 FEFS/ 

Departamentul 

Kinetoterapie şi 

Medicină Sportivă 

Reeducarea 

posturală globală 

80/ 10 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 650 

21 FEFS/ 

Departamentul 

Kinetoterapie şi 

Medicină Sportivă 

Aplicaţii ale 

masajului în staţiuni 

balneo-climaterice 

260/ 30 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 650 

22 FEFS/ 

Departamentul 

Kinetoterapie şi 

Medicină Sportivă 

Aplicaţii ale hidro-

kineto-terapiei în 

staţiuni balneo-

climaterice 

300/ 40 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ 650 

23 Facultatea de Litere Literatură română 360/ 45 30.09.2013/   

23.12.2013 

100/ 150/ 600* 

(mod. 50/100/350 

) 

24 Facultatea de Litere Limbă română şi 

comunicare 

360/ 45 30.09.2013/   

23.12.2013 

100/ 150/ 600* 

(mod. 50/100/350 

) 

25 Facultatea de Litere Psihopedagogia şi 

didactica 

învăţământului 

preşcolar şi primar 

360/ 45 30.09.2013/   

23.12.2013 

100/ 150/ 600* 

(mod. 50/100/350 

) 

26 Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe 

Administrative 

Curs de pregătire 

profesională 

continuă pentru 

avocaţi 

 60/8 27.09.2012/ 

31.10.2012 

100/ 150/ . 

 

Dintre cele 26 de programe postuniversitare de formare continuă propuse, 6 au 

funcţionat efectiv în decursul anului 2013, iar 15 (marcate în tabelul de mai sus) pot fi 

apreciate ca active – în diferite stadii de organizare (înscriere sau şcolarizare). Raportul între 

numărul de programe propuse şi active va trebui îmbunătăţit, atât cu referire la programele 

existente cât şi la cele noi. 

Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau 

ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale. Conform 

reglementărilor legale în vigoare, organizarea acestora intră în atribuţiile instituţiilor de 

învăţământ superior, după avizarea lor de către Senatul universitar MEN fiind doar notificat. 

Durata unui program de conversie profesională este de 3 semestre, corespunzătoare 

acumulării unui număr minim de 90 de credite de studii transferabile dacă, prin programul de 
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conversie se obţin competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent 

domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. Programele de conversie 

profesională prin care se obţin competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu 

fundamental decât domeniului fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe 

diploma de licenţă au o durată minimă de 4 semestre, corespunzătoare dobândirii a 120 de 

credite de studii transferabile. 

În prezent funcţionează 6 programe de conversie (dintre care 5 sunt active), fiecare cu un 

număr maxim de locuri aprobat de 60. 
 

Nr 

crt 

Facultatea/ 

Departamentul 

Denumirea 

programului/ durata 

(nr. semestre) 

Nr.  

credite 

Aprobat 

Senat 

Taxa/ cursant: 

înscriere/ 

înmatricul./ 

şcolarizare 

(RON) 

1 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul 

Chimie 

Conversie în Informatică 

I/ 3 semestre 

90 19.06.2013 100/ 150/ 1000 

2 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul 

Chimie 

Conversie în Informatică 

II/ 4 semestre 

120 19.06.2013 100/ 150/ 1000 

3 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ Depart. de 

Informatică 

Conversie în Matematică 

I/ 3 semestre 

90 19.06.2013 100/ 150/ 1000 

4 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul de 

Fizică 

Conversie în Matematică 

II/ 4 semestre 

120 19.06.2013 100/ 150/ 1000 

5 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul de 

Fizică 

Conversie în Ştiinţe I/  

3 semestre 

90 19.06.2013 100/ 150/ 750 

6 Facultatea de ştiinţe 

Exacte/ 

Departamentul de 

Fizică 

Conversie în Ştiinţe II/  

4 semestre 

120 19.06.2013 100/ 150/ 750 

 

Programele de formare psiho-pedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică se organizează în conformitate cu metodologia-cadru stabilită prin OMEN 

nr. 5745/ 13.09.2012. La nivelul Universităţii din Craiova, aceste programe funcţionează 

după o metodologie proprie aprobată de Senat, cu respectarea prevederilor metodologiei 

cadru. Ele pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. 

Spre exemplu, cursurile de pregătire psiho-pedagogică pentru studenţi, nivelul I, sunt 

gratuite, fiind însă oferite şi în regim postuniversitar (nivelurile I şi II), taxele de 

înmatriculare/şcolarizare stabilite de Senat pentru anul universitar 2013 - 2014 fiind de 150/ 

1300 RON. 

În perioada vacanţei de vară 2013, având ca furnizor DPPD, au fost organizate alte 2 

cursuri în regim postuniversitar, cu taxă (300 RON/ cursant): 

1. PROCONSTRUCT - Formarea profesorilor din învăţământul preşcolar în mod 

constructivist.  
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Acreditat de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară. Direcţia 

Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar prin Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 3655/29.04.2013 

Tipul programului: Program de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi 

strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale, conform art. 244, alin. (5), lit. e şi f, din Legea 

nr.1/2011. Perioada: 8 – 27 iulie. Durată: 92 ore. Număr de credite profesionale 

transferabile: 25. Forma de învăţământ: zi. Numărul de locuri pentru fiecare program este de 

25 locuri/serie.  

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar.  

2. CESFORM 

 Acreditat de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară. 

Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3655/29.04.2013. 

Tipul programului: Program de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi 

strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale, conform art. 244, alin. (5), lit. e şi f, din Legea 

nr.1/2011.  

 Perioada: 8 iulie – 27 iulie. Durată: 92 ore. Număr de credite profesionale 

transferabile: 25.  

 Numărul de locuri pentru fiecare program este de 25 locuri/serie;  

Grup ţintă: învăţători, institutori, profesori de învăţământul primar cu diplomă de 

licenţă sau echivalent al acesteia. 

Planul strategic pentru perioada 2012-2016 prevede o introducere treptată de noi 

programe de formare continuă şi de învăţare de-a lungul întregii vieţi la cererea 

absolvenţilor, firmelor şi instituţiilor partenere, dar şi deschiderea către o colaborare în acest 

domeniu cu orice actor din mediul economic, social şi cultural. DFC a organizat în anul 2013 

o serie de cursuri la cererea unor instituţii şi agenţii, după autorizarea (atestarea) prealabilă. 

Este vorba, în principal de Agenţia Română de Conservare a Energiei (ARCE) şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru care s-au organizat mai 

multe cursuri (responsabil curs: şef lucrări dr. ing. Cristian Bratu) -  în serii de 3 luni (dec. 

2012 – mar. 2013 şi iulie – sept. 2013): 

o Cursul de manageri energetici, organizat pe 3 module a câte 30 de ore fiecare 

o Cursul de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice;  acesta include două 

module, necesare pentru autorizarea pe diferite nivele, şi este dimensionat (la cererea 

ANRE) astfel: 20 de ore pentru cursul de pregătire pentru autorizarea electricienilor 

grad I-II, respectiv 30 de ore pentru cursul de pregătire pentru autorizarea 

electricienilor grad III-IV. 

  Alte cursuri intensive/ modulare ce au fost organizate în continuare în anul 2013: 

o Proiectare asistată de calculator în AutoCAD (responsabil curs conf. dr. ing. Mihai 

Negru), durata 3 săptămâni, cost 270 RON, încheiat cu certificat de curs 

postuniversitar. 

o Programul CISCO Networking Academy, 4 module (responsabil curs conf. dr. ing. 

Dan Mancaş), 42 ore/ modul, cost 650 RON/ modul (350 RON pentru studenţi), 

certificare CCNA. 

 Pe parcursul anului 2013, Departamentul de Formare Continuă şi-a propus şi a 

reuşit în bună măsură un progres major în ceea ce priveşte vizibilitatea şi interconectivitatea 

sa, la nivel de organizaţie sau eveniment, extern sau intern, în cadrul unor proiecte naţionale 

şi internaţionale: 

o În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 

DRU), DMI 2.1 (ID apel 161, Tranziţia de la şcoală la viaţa activă), DFC a iniţiat şi 

depus, împreună cu Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia 
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(CRONO), proiectul PRAIS: Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări 

servicii pentru organizaţiile non-profit, ID Proiect 140309. Obiectivul general al 

proiectului a constat în dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenţilor şi 

dezvoltarea competenţelor lor profesionale, prin integrarea şi aplicarea 

interdisciplinară a cunoştinţelor dobândite în pregătirea academică, în cadrul unei 

întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizaţiile non-profit. Această 

întreprindere ar urma să acţioneze pe termen lung ca o interfaţă între studenţii 

Universităţii din Craiova şi o parte dintre potenţialii lor viitori angajatori, 

organizaţiile non-profit din Oltenia. Astfel, întreprinderea simulată ce ar urma a fi 

administrată în parteneriat de Universitatea din Craiova şi de Centrul de Resurse 

pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia (CRONO) va genera ca efect pozitiv pe 

termen lung uşurarea tranziţiei studenţilor şi masteranzilor universităţii către primul 

lor loc de muncă în sectorul non-profit (care are un mare potenţial de creştere în 

România). Proiectul a trecut de fazele preliminare (fiind eligibil) şi este în aşteptarea 

clasificării finale, pentru a se vedea dacă va fi sau nu finanţat.  

o Dna conf. dr. Gabriela Iacobescu, vicepreşedinte al Consiliului DFC, a prezentat un 

studiu de caz legat de strategia UCv în domeniul formării continue la conferinţa 

internaţională "The Future of Education", Florenţa, 13-14 iunie 2013, ref. 

http://conference.pixel-online.net/foe2013/  

o Prezentări şi dezbateri la postul Digi24 Craiova, la emisiunea lui Eugen Barbu 

„Recrutat in Oltenia”, link-uri pentru emisiunile din 2.01.2013 şi 24.07.2013 (cca 30 

min.fiecare):   

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Craiova/Recrutat+in+Oltenia 

 De asemenea, in cadrul unor workshop-uri şi întâlniri cu angajatorii şi colaboratorii 

Universităţii (printre alţii: Ford, Popeci) au avut loc, mai ales în perioada 1 sept. - 1 nov., 

prezentări ale oportunităţilor de formare continuă; s-au difuzat experiente pozitive precum 

cele din programul „Hella Embeded Club“ derulat de Facultatea de Automatica în perioada 

2012-2013 (28.10. 2013:  

http://www.gds.ro/Societate/2013-10-

28/Hella+Craiova+atrage+tineri++cu+aptitudini+in+IT).  

 

Buget şi dezvoltarea infrastructurii 

DFC a propus şi Senatul universitar a aprobat încă din anul 2012 cote de contribuţie 

ale activităţilor de formare de 5%, respectiv 10%, pentru dezvoltarea infrastructurii, atât la 

nivelul Universităţii cât şi la nivelul facultăţilor şi departamentelor. Ca obiectiv general 

căruia  dezvoltarea infrastructurii se subordonează, putem spune că există în continuare 

intenţia de a  crea la nivelul Universităţii un Centru de Formare Continuă, pentru care 

achiziţionarea şi configurarea unui server pentru stocarea documentelor şi bazelor de date 

ale departamentului este o condiţie necesară.  O altă măsură de suport în crearea 

infrastructurii DFC are în vedere  utilizarea, împreună cu Departamentul ID-FR, a unei 

platforme experimentale, colaborative, în sprijinul activităţilor de formare continuă în 

sistem mixt (blended learning) – sub coordonarea secretarului Consiliului DFC, conf. dr. ing. 

Cristian Mihăescu. 

Situaţia financiară la nivelul DFC a evoluat trimestrial după cum urmează. Veniturile 

totale din cursuri de formare continuă în perioada ian.-martie 2013, au fost de 69450 RON 

care s-au împărţit în general astfel: 5% DFC; 10% fond facultate (cu excepţia Ştiinţelor 

Exacte unde împărţirea s-a făcut la nivel de departament); 10% fond centralizat; 70% 

Departament, cu excepţia celor de la facultatea de Drept care au rămas la facultate, rezultând 

un disponibil de 2573 RON la 1.04.2013. Acest disponibil s-a mărit la 8275 RON la 

1.07.2013, apoi s-a diminuat la 6642 RON la 1.10.2013 (datorită angajării unor cheltuieli de 

http://conference.pixel-online.net/foe2013/#_blank
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Craiova/Recrutat+in+Oltenia
http://www.gds.ro/Societate/2013-10-28/Hella+Craiova+atrage+tineri++cu+aptitudini+in+IT#_blank
http://www.gds.ro/Societate/2013-10-28/Hella+Craiova+atrage+tineri++cu+aptitudini+in+IT#_blank
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capital de 1633 RON în luna august), şi a crescut la 7759 RON la 1.12.2013 (după o 

diminuare la 5359 RON datorită  efectuării unor cheltuieli aprobate cu bunuri şi servicii de 

2016 RON în luna octombrie 2013). Cheltuielile efectuate în anul 2013 din veniturile proprii 

ale DFC, în sumă totală de 3649 RON, s-au făcut pentru achiziţia unui calculator cu monitor, 

în perioada imediat următoare fiind preconizată şi angajată achiziţia unei multifuncţionale 

laser. 

 Prin proiectul PRAIS: Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări 

servicii pentru organizaţiile non-profit, ID Proiect 140309, depus în cadrul POS DRU, DMI 

2.1 (ID apel 161, Tranziţia de la şcoală la viaţa activă), DFC vizează de asemenea achiziţii 

masive de echipamente.  Universitatea din Craiova ar urma să creeze prin proiect un centru 

de formare/ practică în cadrul unei întreprinderi simulate, incluzând următoarele 

echipamente informatice: 

o server centru practica, baze de date şi proiecte curente; 

o server de backup/ repository arhivare proiecte; 

o pentru realizarea fiecăruia dintre cele 20 de posturi duale pentru activităţi 

colaborative, se prevede achiziţia a 20 de notebook-uri + 20 de staţii de andocare cu 

monitor LCD/ LED conectat la aceasta (extensie de ecran pentru laptop); 

o multifuncţională A4 monocrom şi multifuncţională A4 color; 

o router wireless + switch x 16 porturi; 

o videoproiector Business Mobile, etc. 

 

Concluzii 

Strategia DFC în anul 2013 a fost de a se consolida în plan organizatoric, de a se 

diversifica treptat în privinţa domeniilor şi nivelelor de formare acoperite şi de a întreprinde 

o serie de măsuri complementare de eficientizare a activităţilor sale, printre care: 

identificarea potenţialilor parteneri finanţatori (companii, asociaţii, fundaţii etc.) pentru 

organizarea de cursuri/ seminarii/ conferinţe/ stagii/ schimburi de experienţă etc., cu care să 

colaboreze în activităţile de formare; organizarea de conferinţe/ seminarii tematice specifice 

activităţii departamentelor academice şi administrative, cu subiecte de interes imediat pentru 

rezolvarea unor probleme profesionale curente sau pentru diseminarea de bune practici; 

încurajarea dezvoltării şi generalizării la nivelul Universităţii a unei platforme proprii de 

învăţare în sistem ID sau mixt (blended e-learning), a cărei dezvoltare a prins deja contur  – 

platforma Tesys (http://apps.software.ucv.ro/Tesys/), care să vină în sprijinul derulării şi 

diseminării activităţilor de formare continuă; identificarea resurselor complementare de 

finanţare (programe naţionale, fonduri europene etc.). 

Deşi au existat unele dificultăţi, de natură financiară, sau în ce priveşte infrastructura 

asigurată, DFC a reuşit în mare măsură să-şi atingă obiectivele stabilite în Planul Operaţional 

pe anul 2013, identificând măsuri şi soluţii alternative la cele previzionate iniţial. Cu toate că 

un server departamental nu a putut fi achiziţionat şi configurat, site-ul DFC a fost găzduit 

temporar pe unul dintre serverele Universităţii (http://cis01.central.ucv.ro/dfc) si actualizat 

periodic. 

 

 

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI 

FRECVENŢĂ REDUSĂ IDFR 
 

1. Cadrul juridic 

 

Universitatea din Craiova include în oferta sa educaţională programe de studii 

universitare la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) și/sau la distanță (ID), 

http://apps.software.ucv.ro/Tesys/
http://cis01.central.ucv.ro/dfc
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având acreditate programele de învățământ respective la forma de învățământ cu frecvență. 

Organizarea şi funcţionarea  formelor ID şi IFR sunt reglementate prin Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, corelată cu Legea nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 

Programele de studii oferite prin învăţământ la distanţă (ID) şi cele oferite prin 

învăţământ cu frecvenţă redusă (FR) sunt coordonate şi monitorizate de Departamentul 

pentru Programe ID – FR (DIDFR), înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universității din 

14.03.2012. Inițierea, dezvoltarea, implementarea și managementul programelor de studii, în 

colaborare cu facultăţile universităţii, a respectat cerinţele OG nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

Departamentul pentru Programe ID-FR este organizat și funcționează în baza unui 

Regulament propriu (Anexa 1), elaborat în acord cu Carta Universităţii şi aprobat de Senatul 

universitar la 23.04.2012. 

DIDFR se află în subordinea prorectorului  responsabil cu Programe de studii şi 

asigurarea calităţii. Departamentul este condus de Consiliul DIDFR, prezidat de directorul 

acestui departament. Directorul DIDFR a fost  numit prin Decizia nr. 812763A/01.11.2013 a 

rectorului universităţii şi asigură conducerea operativă a acestui departament. 

 

2. PROGRAMELE DE STUDII ID – FR 

 

2.1.Specificul programelor ID - FR  

Programele de învăţământ cu frecvenţă redusă din universitate cuprind activităţi 

dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, presupunând întâlnirea 

nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice, completate de alte 

mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă. 

Programele de învăţământ la distanţă utilizează cu precădere platforma de e-learning 

a universităţii, presupun activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate prin activităţi 

specifice de tutorat. 

 

Admiterea pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, la formele de 

învăţământ coordonate şi monitorizate de DIDFR, s-a  organizat în aceleaşi perioade ca 

pentru forma de învăţământ cu frecvenţă. Persoana admisă la un program de studii ID/FR a 

primit calitatea de student, valabilă pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul 

programului respectiv. Universitatea a semnat cu fiecare student înmatriculat la un program 

ID/FR un contract de studii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, nemodificabil în timpul 

anului universitar.  

Diplomele de studii universitare eliberate pentru absolvenţii programelor de studii 

desfăşurate în formele ID sau IFR, în condiţiile legii, sunt echivalente cu cele obţinute de 

absolvenţii aceloraşi programe de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

 

2.2.Programe ID – FR în 2012/2013 

În anul universitar 2012/2013 au funcţionat 8 programe de studii de licenţă în forma 

ID, din care două în lichidare, precum şi 6 programe de licenţă în forma IFR, din care 3 în 

lichidare; de asemenea, au funcţionat şi 3 programe de master, în forma IFR (ANEXA 5). În 

derularea programelor menţionate au fost implicate 6 facultăţi ale Universităţii din Craiova. 

La forma ID, toate cele 8 programe de licenţă erau acreditate. La forma IFR, 5 

programe de licenţă erau acreditate şi un program era autorizat provizoriu. În total, la studiile 

de licenţă în formele ID şi IFR au funcţionat 9 programe viabile, dintre care 8 acreditate şi 

unul autorizat provizoriu. 
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2.3.Programe ID – FR în 2013/2014 

În anul universitar 2013/2014 funcţionează 7 programe de studii de licenţă în forma 

ID, din care unul în lichidare, precum şi 5 programe de licenţă în forma IFR, din care 2 în 

lichidare; funcţionează şi 2 programe de master, în forma IFR (ANEXA 6). În derularea 

programelor menţionate sunt implicate 5 facultăţi ale universităţii. 

Toate programele de studii de la forma ID, cât şi cele de la forma IFR sunt acreditate.  

 

2.4.Vizitele comisiilor ARACIS 

În anul calendaristic 2013 nu au prevăzute şi nu au existat vizite de 

autorizare/acreditare a unor programe ID – FR la Universitatea din Craiova. În anul 

universitar 2013-2014, în semestrul al doilea urmează să fie reevaluate trei programe de 

studii ID de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din 

Craiova: 

o Contabilitate şi informatică de gestiune; 

o Finanţe şi bănci; 

o Management. 

 

3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

În Universitatea din Craiova, managementul calităţii a fost implementat prin 

construirea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care cuprinde structurile 

organizatorice, documentele calităţii (regulamente, proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte 

documente interne), procesele şi resursele necesare pentru implementarea politicii 

universităţii referitoare la calitate. Sistemul de managementul calităţii al Departamentului 

pentru Programe ID-FR (DIDFR) este parte integrantă a SMC al Universităţii din Craiova. 

Consiliul DIDFR a elaborat şi publicat, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal 

al universităţii, procedurile specifice de asigurare a calităţii : 

o Monitorizarea Planurilor de învăţământ ID-FR 

o Monitorizarea Sistemlui tutorial şi de Comunicare bidirecţională 

o Asigurarea resurselor de învăţământ ID-FR 

o Evaluarea performaneţelor cadrelor didactice implicate în programe ID-FR 

o Instruirea şi perfecţionarea personalului ID-FR 

o Reactualizarea periodică a materialelor de studiu ID-FR 

Consiliul DIDFR analizează periodic situaţia existentă în domeniul calităţii, 

rezultatele auditurilor, stabileşte priorităţile şi acţionează, preventiv şi corectiv, în colaborare 

cu facultăţile care oferă programe de studii ID-FR. Programarea disciplinelor în planul de 

învățământ, la formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR, s-a efectuat 

corespunzător duratei de școlarizare la învățământul cu frecvență (IF). 

Echivalența între forma IF și forma ID s-a realizat prin programarea în cadrul 

fiecărei discipline a  următoarelor tipuri de activități didactice: 

 activități de tutorat (AT) și de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor 

de seminar  de la forma de învățământ cu frecvență; 

 activități aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau 

practică de la forma de învățământ cu frecvență; 

 orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență sunt compensate prin 

studiu individual (SI), pe baza resurselor de învățare specifice ID. 

La fiecare disciplină s-au programat semestrial cel puțin două activități tutoriale 

desfășurate prin întâlniri directe față în față (AT). Activitățile asistate (AA) au cuprins 

același număr de ore cu cel prevăzut în planurile de învățământ cu frecvență și s-au 

desfășurat pe parcursul semestrului în care sunt programate. 
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Echivalența între forma IF și forma IFR s-a realizat prin programarea în cadrul 

fiecărei discipline a următoarelor tipuri de activități didactice: 

 activități de seminar (S) și de evaluare pe parcurs, cu același număr de ore de 

seminar ca la forma de învățământ cu frecvență; 

 activități aplicative (L,P) - laborator, lucrări practice, proiect, practică și alte 

activități față în față, cu același număr de ore ca la forma de învățământ cu frecvență; 

 orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență au fost compensate prin 

studiu individual (SI), facilitat de resursele de învățământ specifice învățământului la 

distanță. 

În cadrul programelor de studiu la formele ID sau IFR, au fost oferite 

studenților/cursanților, în cuantumul taxei de școlarizare, resurse de învățare specifice 

învățământului la distanță, în format tipărit sau electronic, pentru toate disciplinele din 

planul de învățământ. 

Facultăţile în cadrul cărora funcţionează programe de studii la forma ID şi/sau IFR au 

întocmit state de funcţii adecvate acestor programe, avizate de directorul DIDFR şi aprobate 

de Senatul universitar. 

Personalul didactic implicat în activitățile IFR și ID din universitate - format din 

coordonatori ai programelor de studii, coordonatori de disciplină și personal didactic aferent 

activităților didactice de seminar, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiect, 

practică de specialitate, alte activități aplicative asistate și tutori – corespunde standardelor 

de calitate specifice. 

 

4. DOCUMENTE ELABORATE  

Pe parcursul perioadei analizate, Consiliul DIDFR a elaborat şi difuzat o serie de 

documente specifice, adresate studenţilor şi personalului implicat în activităţile ID-FR dintre 

care se menţionează: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru 

Programe ID-FR (DIDFR) 

 Organigrama DIDFR 

 Planul strategic al DIDFR pentru perioada 2012 – 2016 

 Planul operaţional pentru anul universitar 2013- 2014 

 Programe de studii ID-FR in anul universitar 2012 – 2013 

 Programe de studii ID-FR în anul universitar 2013 – 2014 

 Proceduri de management al calităţii programelor ID – FR 

 Materiale pentru instruirea personalului implicat în ID şi IFR 

 Ghidul studentului la formele de învăţământ ID-FR  

 Ghid de norme etice în utilizarea tehnologiilor IT 

 Managementul calităţii programelor ID-FR 

 Contracte de studii şi Contracte anuale de studii pentru ID şi IFR 

 Ghid de norme etice pentru studenţii înmatriculaţi la formele de învăţământ 

ID-FR  

 Documente necesare întocmirii dosarelor de autorizare provizorie/ acreditare 

a programelor de studii ID-FR ce vor primi visita ARACIS în anul universitar 2013-2014 

 Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor 

didactice la formele ID – IFR  

 Propuneri privind măsurile de răspuns la recomandările comisiei EUA  

 Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern/managerial.  
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PRORECTORAT 2  

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL 

ECONOMIC 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE 

C E R C E T A R E  Ş T I I N Ţ I F I C Ă  ÎN ANUL 2013 
 

Cercetarea ştiinţifică de la Universitatea din Craiova s-a desfăşurat în anul 2013 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 2012 – 2016.  

 

I. Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică 

Principalele obiective operaţionale pe care Prorectoratul pentru cercetare ştiintifică şi 

relaţii cu mediul economic le-a avut în vedere pe parcursul anului 2013 au vizat: 

- creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale prin activitatea de cercetare-inovare; 

- stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituţie şi mediul socio-economic; 

- integrarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în activitatea de cercetare;  

- implicarea Universităţii din Craiova în cât mai multe proiecte complexe de 

cercetare. 

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. In mod concret, managementul activităţii de cercetare a avut în 

vedere: 

 Necesitatea impunerii instituţiei noastre ca instituţie de cercetare avansată în 

viitorul proces de clasificare a universităţilor din Romănia. 

 Reducerea, în contextul crizei economice, a numărului de competiţii naţionale 

lansate în domeniul cercetării ştiinţifice. 

 Modificarea de strategie şi de priorităţi în politica de cercetare-dezvoltare-

inovare la nivelul Uniunii Europene. 

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

Departamentul de Cercetare şi Management Programe (DCMP), structurile cu atribuţii in 

organizarea şi gestionarea activităţii de cercetare din universitate, au fost: 

 Identificarea unor domenii prioritare de cercetare în care universitatea să fie 

recunoscută pentru excelenţă ştiinţifică. 

 Reactivarea şi consolidarea structurilor de cercetare (centre şi grupuri de 

cercetare) în condiţiile în care de mai mulţi ani nu au existat acţiuni naţionale 

de evaluare şi sprijinire a unor astfel de structuri. 

 Sprijinirea, inclusiv prin acordarea de credite din fonduri proprii, a proiectelor 

care urmăresc dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare. 

 Stimularea unor activităţi de cercetare inter-disciplinară şi de cooperare 

internă a grupurilor de cercetare, cu efect în mai buna valorificare a 

competenţelor şi resursele materiale (instalaţii, echipamente) existente. 

 Transmiterea de informaţii şi promovarea prin reţeaua proprie a tuturor 

programelor, competiţiilor naţionale şi internaţionale, precum şi a 

oportunităţilor de integrare în proiecte şi reţele de cercetare ştiinţifică.  
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 Flexibilizarea sistemului de raportare şi inregistrare a rezultatelor în domeniul 

cercetării şi inovării ştiinţifice. 

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

concrete, obţinându-se rezultate mai mult sau mai puţin notabile. Dintre aceste rezultate 

menţionăm doar următoarele: 

1) La nivelul universităţii a fost concepută şi depusă o solicitare de finanţare în cadrul 

competiţiei europene ERA-Chairs care urmărea încurajarea/ sprijinirea unor direcţii 

de excelenţă („smart specializations”). Au fost incluse în aplicaţie 5 domenii 

identificate ca având potenţial de dezvoltare către excelenţă: (i) materiale avansate, 

(ii) ştiinţe spaţiale, (iii) energii neconvenţionale, (iv) agricultură, mediu şi ştiinţele 

vieţii, (v) guvernanţă şi politici sociale inovative. Deşi înscrisă pe lista scurtă a 

proiectelor eligibile, solicitarea nu a primit un răspuns favorabil impunându-se re-

aplicarea în anul 2014.  

2) A fost iniţiată şi finalizată activitatea de evaluare şi autorizare a centrelor de cercetare 

din instituţie. În urma evaluării dosarelor depuse de grupurile de cercetare, Consiliul 

Cercetării Ştiinţifice a avizat, iar Senatul universitar a aprobat recunoaşterea unui 

număr de 48 de centre de cercetare (45 de centre deja existente şi 3 centre noi). 

3) La propunerea rectorului Universităţii din Craiova, anul 2013 a marcat, în premieră 

pentru instituţia noastră, instituirea unui fond pentru stimularea activităţii de 

cercetare ştiinţifică. Acest fond a fost constituit prin diminuarea contribuţiilor plătite 

de facultăţi la fondul centralizat (de la 30,9% la 29% din alocaţia bugetară şi de la 

30% la 29% din veniturile proprii), începând cu luna iunie 2013, şi prin alocarea unui 

procent de 50% din regia încasată de universitate pentru proiectele de cercetare în 

anul 2012. Acest fond are două componente:  

a) Fondul de cercetare centralizat, destinat în principal finanţării proiectelor de 

cercetare din competiţia internă; 

b) Fondul de cercetare descentralizat, la dispoziţia facultăţilor/departamentelor 

pentru activităţi de cercetare. 

4) Tot ca o premieră pentru instituţia noastră, anul 2013 a marcat lansarea primei 

competiţii interne de granturi de cercetare. Au fost alocate în această competiţie 

38 de granturi de cercetare avansată (12.000 lei/grant) şi 10 granturi de 

cercetare interdisciplinară (24.000 lei/ grant). Aceste granturi se vor derula pe 

parcursul anului 2014 şi au ca scop sprijinirea tinerilor cercetători în contextul 

reducerii granturilor alocate prin competiţii naţionale precum şi creşterea vizibilităţii 

universităţii prin publicarea rezultatelor acestor granturi în reviste (indexate ISI sau 

BDI) sau în volumele unor conferinţe de prestigiu. De asemenea, va spori şi baza 

materială destinată cercetării prin achiziţiile ce se vor face din sumele alocate acestor 

granturi. 

5) A continuat, urmând să se finalizeze în anul 2014, proiectul de investiţie pentru 

construirea noii infrastructuri de cercetare INCESA. Având în vedere complexitatea 

proiectului şi a echipamentelor de cercetare ce sunt în curs de achiziţie şi montare, 

Consiliul Director şi Consiliul ştiinţific au făcut şi fac în continuare eforturi pentru 

finalizarea cu succes a acestui proiect, care va spori substanţial baza materială 

destinată cercetării. 

6) Au fost organizate mai multe sesiuni de promovare a noilor strategii şi programe 

europene în domeniul cercetării-inovării, fiind invitaţi reprezentanţi ai unor instituţii 

precum ANCS, Agenţia Spaţială Română sau OSIM. 

7) S-a decis organizarea unui grup de sprijin pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Grupul urmează să devină operaţional în 2014, având atribuţii de sprijinire a 
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cercetătorilor în identificarea unor programe de cercetare adecvate, elaborarea de 

aplicaţii, gestionarea activităţilor şi valorificarea rezultatelor. 

8) Cu ajutorul Prorectoratului pentru Informatizare şi administrarea fondurilor 

europene, a fost iniţiat, urmând să fie finalizat în 2014, procesul de adoptare a unui 

nou sistem de raportare şi înregistrare a rezultatelor cercetării. 

9) Participarea deosebit de activă la constituirea unor poli de competitivitate şi la 

competiţia organizată la nivel naţional în cadrul programului POS CCE, Axa 

Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de 

intervenţie 1.3 „Dezvoltare durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 

„Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de interes naţional şi internaţional - 

POLI DE COMPETITIVITATE”. Astfel, în cadrul acestei competiţii au fost declaraţi 

câştigători 2 poli de competivitate, „Automotive Sud-Vest Oltenia” şi „INOVTRANS” 

la care Universitatea din Craiova este parteneră în mai multe proiecte de cercetare-

dezvoltare-inovare. 

 

II. Rezultate obţinute de colectivele de cercetare de la UCV în anul 2013 

 

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 2013 

au fost: 

 cercetarea pe bază de granturi finanţate prin PNCDI II, Programul Cadru 7 (FP7) al 

Uniunii Europene, Programul STAR, finanţat de Agenţia Spaţială Europeană. 

 participarea la Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa – 

Competitivitate prin cercetare dezvoltare tehnologică şi inovare; 

 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 cercetătorilor de la Universitatea din 

Craiova în anul 2013 la programele de cercetare menţionate poate fi exprimată sintetic astfel: 

 Proiecte în derulare: s-a continuat derularea a 37 de proiecte câştigate în competiţii 

naţionale şi internaţionale din anii anteriori. 

 Proiecte noi: au fost câştigate şi contractate 3 proiecte în competiţiile lansate în 

cadrul PNCDI II Capacităţi-Modul III, 3 proiecte FP7, 1 proiect în competiţia STAR 

coordonată de Agenţia Spaţială Europeană, 1 proiect de tip ADER 2020, 5 subcontracte în 

cadrul proiectelor de tip Poli de competitivitate, Programul Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 „Un sistem 

de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 

durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor 

de interes naţional şi internaţional”. 

 

Volumul total al finanţării obţinute în anul 2013 din activităţii de cercetare se cifrează la 

echivalentul a 5.885.262  lei. Repartizarea finanţării pe diferite tipuri de programe este ilustrată în 

Tabelul 1: 

 Tabel 1 

 

TIPURI DE PROIECTE 

2013 

Nr. 

teme 

Valoarea 

(RON) 

PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢII NATIONALE (PN II – IDEI, 

PARTENERIATE, STAR, Poli de competitivit., ADER, POSCCE) 

30 

 

3.885.919 

PROIECTE DE TIP FP7 7 468.480 
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PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE ŞI CU 

BENEFICIARI DIN STRĂINĂTATE 

14 

 

767.895 

 

AGENŢI ECONOMICI 71 763.068 

 

TOTAL  

 

122 

 

 

5.885.262 

 

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

cercetare de către facultăţi este prezentată în Tabelul 2: 

Tabel 2 

 

FACULTATE/DEPARTAMENT/ 

STAŢIUNE DE CERCETARE 

Teme 

competiţii 

naţionale  

(PNII, STAR, 

Poli de 

competitivit, 

ADER, 

POSCCE) 

Teme agenţi 

economici 

Proiecte FP7 Teme 

competiţii 

internaţionale 

sau 

beneficiari din 

străinătate  

TOTAL 

 

Nr.  

teme 

Val.  

RON 

Nr.  

teme 

Val.  

RON 

Nr. 

teme 

Val. 

RON 

Nr. 

teme 

Val. 

RON 

Nr. 

teme 

Val. 

RON 

MATEMATICĂ  ŞI ŞTIINŢELE 

NATURII 

7 1.924.460 1 4.500 3 350.907 5 512.545 16 2.792.412 

LITERE - - - - - - - - - - 

DREPT  ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 1 182.928 - - - - - - 1 182.928 

ECONOMIE ŞI 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

1 - 1 2.240   2 26.127 4 28.367 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - - - - - - - - - - 

TEOLOGIE ORTODOXĂ - - - - - - - - - - 

AUTOMATICĂ, 

CALCULATOARE ŞI 

ELECTRONICĂ 

4 415.222 - - - - 4 53.457 8 468.679 

INGINERIE  ELECTRICĂ  4 888.668 18 233.780 - - 1 80.000 23 1.202.448 

MECANICĂ 6 61.920 1 17.623 3 16..373 2 95.766 12 191.682 

AGRICULTURĂ ŞI 

HORTICULTURĂ 

1 87.015 - - - - - - 1 87.015 

DMA - - - - 1 101.200 - - 1 101.200 

DLMA - - - - - - - - - - 

DPPD - - - - - - - - - - 

SCD CARACAL 1 9.700 50 504.925 - - - - 51 514.625 

SCDP VÂLCEA 5 315.906 - - - - - - 5 315.906 

TOTAL 30 3.885.919 71 763.068 7 468.480 14 767.895 122 5.885.262 

 

 

Comparativ cu anul 2012, se constată o scădere a activităţii contractuale (în anul 2013 s-au 

desfăşurat 122 de contracte, faţă de 129 în 2012, respectiv o diminuare a sumelor aferente acestor 

proiecte (5.885.262 lei în 2013, faţă de 7.795.230 lei în 2012). 

Din cauza crizei economice, la nivel naţional, s-au lansat mai puţine competiţii 

pentru obţinerea unor proiecte de cercetare, iar numărul proiectelor acceptate la finanţare a 

scăzut. De asemenea, o parte din sumele alocate iniţial pentru anul 2013 au fost reduse şi 

reportate pentru anii viitori. În acest context, trebuie depuse eforturi pentru creşterea 

participării cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitatea noastră la competiţiile 
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internaţionale, în cadrul programului ORIZONT 2020, precum şi pentru realizarea unor 

parteneriate în cercetare cu agenţi economici. 

 

II.2 Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare în anul 2013 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 2013 de cadrele didactice, cercetătorii şi 

studenţii Universităţii din Craiova pe direcţiile menţionate mai sus se pot prezenta sintetic astfel:  

 apariţia a peste 1300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care 

peste 700 în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi 

peste 500 de  articole în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale); 

 publicarea a 281 de cărţi în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate; 

 2 brevete şi 2 cereri de brevete înregistrate la OSIM Bucureşti; 

 1 cerere de acordare brevet internaţional înregistrată în Italia; 

 7 brevete acordate pentru diferite soiuri de prun, nectarin, alun, salcie de 

către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) 

Bucureşti; 

 organizarea de către facultăţi a 55 de conferinţe naţionale şi internaţionale. 

 editarea a 22 reviste ştiinţifice proprii – 19 recunoscute de CNCS în anul 

2011 şi 2012 (13 reviste categoria „B+”, 4 reviste categoria „B” şi 2 reviste 

„C”) şi 3 reviste nerecunoscute CNCS, dar indexate în baze de date 

internaţionale. 

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: 

Tabel 3 

 

 

 

Facultatea 

Cărţi/capitole 

cărţi publicate 

Articole publicate Brevete / 

cereri 

înregistrare 

brevete/ 

produse cu 

drept de 

proprietate 

intelectuală 

 

 

 

Conferinţe 

organizate  

la 

edituri 

recunos-

cute 

CNCS 

în 

străină-

tate 

în 

reviste 

cotate 

ISI  

în reviste 

româneşti 

indexate 

BDI 

în 

reviste 

interna-

ţionale 

indexate 

-BDI 

în vol. 

conferin-

ţe inter-

naţ. sau 

naţ 

MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢELE 

NATURII  

12 4 65 36 19 53 - 5 

LITERE 61 6 5 46 25 94 - - 

DREPT  ŞI 

STIINŢE 

SOCIALE 

50 5 2 60 11 43 - 20 

ECONOMIE ŞI 

ADMINISTRAREA 

32 13 6 91 7 77 - - 
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AFACERILOR 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 

19 1 4 48 5 11 - - 

TEOLOGIE 

ORTODOXĂ 

6 - - 20 - 10 - 6 

AUTOMATICĂ, 

CALCULATOARE 

ŞI ELECTRONICĂ 

6 2 11 7 7 51 1 10 

INGINERIE  

ELECTRICĂ  

9 3 11 28 3 87 - 3 

MECANICĂ 6 6 27 19 12 67 4 4 

AGRICULTURĂ 

ŞI 

HORTICULTURĂ 

25 - 17 150 10 20 1 6 

DMA 3 1 10 2 2 6 - - 

DLMA 7 - - 3 1 8 - - 

DPPD 5 - - - - 12 - - 

SCD CARACAL - - - - - - - - 

SCDP VÂLCEA - - - 3 - - 6 1 

 

TOTAL 

 

240 

 

41 

 

158 

 

513 

 

102 

 

539 

 

12 

 

55 

 

Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cercetătorii din 

cadrul Universităţii din Craiova este reflectată şi prin cele 35 de premii acordate de 

organizaţii de prestigiu din ţară şi străinătate. 

 Facultatea de Matematică şi Ştiinţele Naturii: 2 

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 1 

 Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: 1 

 Facultatea de Inginerie Electrică: 4 

 Facultatea de Mecanică: 11 

 Facultatea de Agricultură şi Horticultură: 14 

 Staţiunea Didactică şi Experimentală Vâlcea: 2 

De asemenea, menţionăm că în competiţia organizată de UEFISCDI pentru premierea 

aticolelor ISI, cadre didactice ale UCV au obţinut 40 de premii.  

S-au obţinut, de asemenea, 70 de premii la manifestări ştiinţifice studenţeşti în ţară (1 

premiu de excelenţă, 19 premii I, 16 premii II, 12 premii III, 8 menţiuni, 14 alte premii sau distincţii). 

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

publicaţiilor în reviste de prestigiu (ISI şi BDI), precum şi în edituri internaţionale recunoscute în 

domeniu. 

 

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

 

Cooperarea cu mediul socio-economic şi cultural, atât în ceea ce priveşte activitatea 

de cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi în domeniul formării profesionale, reprezintă una 

dintre direcţiile strategice de acţiune ale instituţiei. Gestionarea acestor relaţii este asigurată 

la nivel instituţional de către Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural 

(DR-MESC) aflat în subordinea  Prorectoratului pentru cercetare ştiintifică şi relaţii cu mediul 

economic. 

Departamentul are ca principală misiune dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor de 

colaborare cu mediul socio-economic şi cultural, creşterea contribuţiei învăţământului la tranziţia 

rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi 
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incluzivă. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării trecerii 

de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru 

angajatori care au nevoie de personal motivat, cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să 

răspundă standardelor europene. 

Universitatea din Craiova a acţionat pentru dezvoltarea unor colaborări pe mai multe 

paliere: 

 Autorităţi publice regionale / locale şi instituţii de interes regional / local 
(contribuţii la elaborarea planurilor strategice de dezvoltare regională / locală; 

formularea de propuneri sau de soluţii pentru problemele comunităţii - Planul 

Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM), Planul Local de Acţiune pentru 

Mediu (PLAM), Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), Planul 

Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI); analiză, consultanţă, evaluare şi 

audit; stagii de practică etc.): Agenţia de Dezvoltare Regională; Agenţia 

Regională pentru Protecţia Mediului; Centrul Regional Meteorologic; Compania 

de Apă Oltenia; Curtea de Apel Craiova; Judecătoria Craiova; Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Craiova; Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj; Camera 

Notarilor Publici Craiova; Baroul Dolj; Regia Autonomă de Transport din 

Craiova; Direcţia Regională a Vămilor Craiova; Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Craiova; Mişcarea Română pentru Calitate 

Craiova, AJOFM, Inspectoratele şcolare atât din Regiunea Sud-Vest Oltenia (în 

cadrul unor proiecte strategice finanţate din fonduri europene), etc. 

 Mediul socio-economic şi cultural  - peste 100 de parteneri din întreaga ţară – 

IMM-uri, companii multinaţionale, bănci, instituţii publice, muzee, teatre etc. 

(stagii de practică; module de formare la cererea agenţilor economici; cercetare 

ştiinţifică; module de curs în colaborare cu specialişti recunoscuţi la nivel naţional 

şi internaţional; comisii de licenţă / disertaţie; obţinerea de burse pentru studenţii 

performanţi; constituirea unor poli de competitivitate; organizarea de schimburi de 

experienţă, seminarii, workshop-uri etc.): Pirelli Tyres România, Ford România; 

Renault Technologie Roumanie, Dacia Automobile S.A.; SC Cummins Generators 

Technologies; HELLA Electronics România; Institutul Naţional de Cercetare ‐ 
Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ‐ ICSI Rm.Vâlcea; Institutul 

Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ‐ ICMET 

Craiova; Popeci Utilaj Greu; Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj; SC 

Continental Automotive Systems SRL Sibiu;  IPA SA CIFATT; Parc Industrial 

Craiova; ELPRECO SA; OMV PETROM; INDA SRL; S.C. ELECTROPUTERE 

S.A.; S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.;  S.C. RETRASIB S.A. Sibiu; Grup 

CEZ; SC SOFTRONIC SRL; SC ELPREST SRL; S.C. Vie-Vin Vânju Mare SRL; 

Groupe Societe Generale - BRD; Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova; 

Teatrul Liric Elena Teodorini Craiova; Filarmonica Oltenia Craiova etc.;  

 Parteneriate în structuri asociative la nivel regional şi local: Consorţiul Regional S-

V Oltenia; Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru formare 

profesională – CLDPS. 

Activităţile concrete desfăşurate în anul 2013 având ca obiectiv stabilirea şi consolidarea 

unor relaţii de colaborare eficiente între Universitatea din Craiova şi principalii actori (instituţii, 

organizaţii, companii, etc.) din peisajul socio-economic şi cultural din zona Olteniei sunt precizate în 

Tabelul 4. 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv 

Direcţii de 

acţiune  
Activităţi / Rezultate 

1.  

 

Dezvoltarea 

parteneriatului 

dintre 

Universitatea 

din Craiova şi 

mediul 

economic  

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

oportunităţi-

lor oferite 

studenţilor şi 

cadrelor 

didactice de 

către 

reprezentanţii 

mediului 

economic 

Parler français en Roumanie. Quels débouchés 

professionnels?, Conférences – Ateliers – Stands 

entreprises 

9 aprilie 2013 

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

msec/evenimente.php 

Organizatori: 

- Lectoratul de Limba Franceză  

- Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi 

Cultural  

- Departamentul de Relaţii Internaţionale 

- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională 

FORUMUL ECONOMIC REGIONAL OLTENIA, 

Ediţia a II-a (FERO 2013), 10-11 aprilie 2013  

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

Organizatori: Fundaţia „Constantin Popeci” cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului Judeţean Dolj şi 

Universităţii din Craiova 

BUSINESS DAYS OLTENIA, 3-4 iulie 2013   

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

msec/evenimente.php 

Organizatori: 

- Business Days  

- Universitatea din Craiova 

Seminar „Cariere de succes”, 28 noiembrie 2013 

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

msec/evenimente.php 

Organizatori: 

- Departamentul de Chimie–Facultatea de Matematică şi 

Ştiinţe ale Naturii 

- Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi 

Cultural  

- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională. 

Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre 

mediul universitar şi mediul socio - economic”, 12-14 

decembrie 2013          

Masa rotundă „Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul 

universitar şi mediul economic" 

Organizatori:  

 -   Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi 

Cultural 

 -   Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională 

Participanţi:  

- Specialişti din mediul socio-economic: 

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia; 

- Pirelli Tyres România; 

- CEZ Distribuție; 

- Ford România; 

- S.C. Reloc S.A. Craiova; 

- Ruris Impex; 

- RECON SA; 

- SC Primaserv; 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
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- SC Popeci Utilaj Greu SA; 

- SC Sitco Service SRL; 

- Camera de Comerţ şi Industrie Dolj; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 

- CNDIPT – S-V Oltenia; 

- CJRAE Dolj. 

   - Reprezentanţi ai universităţilor din ţară (Departamente de 

Relaţii cu mediul economic, Centre de Consiliere) studenţi, cadre 

didactice. 

 

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 

 

Constituirea polilor de competitivitate - la nivelul Regiunii 

Sud-Vest Oltenia 

- AUTOMOTIVE SUD-VEST OLTENIA,  

- INOVTRANS, 

- Turism Oltenia – Inovare şi Tradiţii în Turism -TurOlt 

InoTT 

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

msec/legatura_univ.php 

Contractarea proiectelor din cadrul pachetului integrat al 

Polului de Competitivitate „Automotive Sud-Vest Oltenia” 

POS CCE AXA Prioritară 1. „Un sistem de producţie inovativ 

şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltare 

durabilă a antreprenoriatului” Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea 

structurilor de sprijin a afacerilor de interes naţional şi 

internaţional - POLI DE COMPETITIVITATE” 

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

msec/evenimente.php  

Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul economic - la 

nivelul polilor de competitivitate  

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

msec/evenimente.php 

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.: Module de formare derulate sub 

coordonarea DR-MESC şi DPMI.  

Dezvoltarea 

colaborărilor 

cu 

reprezentanţi 

ai mediului 

socio-

economic şi 

cultural 

Organizarea unor întâlniri de lucru în vederea semnării unor 

noi parteneriate sau dezvoltării colaborărilor existente. 

 la nivelul UCV  

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

msec/evenimente.php 

- 11 martie 2013  

- Cummins Generator Technologies SA România 

- 20 martie 2013 

- Primăria Municipiului Craiova;  

- S.C. RETRASIB S.A.;  

- CEZ Distribuţie;  

- Cummins Generator Technologies;  

- Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi 

Producţie de Echipamente şi Instalaţii de 

Automatizare - SC IPA SA;   

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/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
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- Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj;  

- Camera Notarilor Publici Craiova;  

- BRD Group Craiova;  

- Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova;  

- Şcoala Specială „Sf. Mina”  

- 2 aprilie 2013 

-  S.C. RELOC S.A. 

- 12 aprilie 2013 

-  FORD România S.A. (Stabilirea etapelor Programului 

de Donaţii / Sponsorizări pentru facultăţile tehnice) 

 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 

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

msec/evenimente.php 

- mai – iulie 2013 

- întâlniri între reprezentanţii UCv şi reprezentanţii 

Pirelli Tyres România în vederea adoptării celor mai 

bune soluţii pentru promovarea şi derularea unor 

programe de master la Facultatea de Inginerie Electrică 

şi la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică. 

- mai – iunie 2013 

- conferinţe susţinute de specialişti din cadrul companiilor 

Pirelli Tyres România şi Cummins Generator 

Technologies SA România. 

- 12 septembrie 2013 

- Întâlnire de lucru Groupe Renault România – 

universităţi partenere din România :  

-    Semnarea Contractului de parteneriat pentru 

anul universitar 2013-2014 

- Validarea structurii masterelor din universităţile 

partenere care au ca direcţie de aprofundare 

„Ingineria Proiectelor pentru Automobile – IPA 

2014”; 

- Lansarea Programului de stagii Drive Your Future 

2014; 

- Organizarea vizitelor la sediile companiei din 

Mioveni şi Titu pentru profesori şi studenţi 

- 15 octombrie 2013 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii FORD România S.A 

-  22 octombrie 2013 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Kautex Textron 

Craiova 

- „Cariere de succes” - Întâlniri periodice cu angajatorii din 

regiunea Sud-Vest Oltenia în cadrul cărora sunt prezentate 

performanţele absolvenţilor Universităţii din Craiova 

- Prezentarea programelor de stagii si condiţiilor de 

acordarea a burselor (Pirelli Tyres România, Groupe 

Renault România, Kautex Textron Craiova etc.)  

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


 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 CCOP. 

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

msec/evenimente.php 

- 11 noiembrie 2013 

- Conferinţa regională „Responsabilitate pentru viitorul 

tinerilor absolvenţi de studii superioare” 

- 14 noiembrie 2013 

- Prima Conferinţă a Consiliului Educaţie - Mediul de 

afaceri 

- 6-8 decembrie 2013 

- „Universităţi mai aproape de viitor” - Focus grupuri 

privind anticiparea nevoilor viitoare de pregătire a 

studenţilor pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii 

- Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor economici 

in vederea stabilirii grupurilor de specialişti care vor 

participa la adaptarea ofertei educaţionale la specificul 

pieţei muncii (FORD România S.A, Pirelli Tyres 

România, Groupe Renault România,  Kautex Textron 

Craiova, Popeci Utilaj Greu etc.) 

 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 

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

msec/evenimente.php 

- 27 iunie 2013 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii S.C. RELOC S.A. 

(prezentarea programului de stagii pentru studenţii de 

la facultăţile cu profil tehnic) 

- 15 octombrie 2013 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii FORD România S.A. 

(pregătirea programului de internship pentru studenţii de la 

FEAA) 

- 7 noiembrie 2013 

- Prezentarea Proiectului „‟Kautex Intership Program‟‟ 

– adresat studenţilor de la facultăţile de profil tehnic 

- pregătirea programului de stagii 2013-2014 (Pirelli Tyres 

România, Groupe Renault România, Cummins Generator 

Technologies SA România, Popeci Utilaj Greu etc) 

 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a 

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

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

mediului de lucru 

specific agenţilor 

economici (IMM-

uri,companii 

multinaţionale 

etc.) 

 

Organizarea unor vizite de studiu - în funcţie de domeniul fiecărei 

facultăţi 

 la nivelul UCV 

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

msec/evenimente.php 

- 30 octombrie 2013 

- Vizită de studiu la Centrul Tehnic Titu 

- 6 noiembrie 2013 

-  Vizită de studiu la S.C. Dacia S.A. Mioveni 

  la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a 

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

Optimizarea 

activităţii de 

practică 

 

 

Elaborarea unui set de chestionare adresate studenţilor şi 

angajatorilor – în cadrul proiectului „Ressources partagées 

pour l’insertion professionnelle des diplômés en Europe 

Centrale et Orientale” RePartI-ECO (AUF- BECO ) 

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

Aplicarea chestionarelor, la nivelul fiecărei facultăţi, sub 

coordonarea 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  

Centralizarea chestionarelor şi analizarea răspunsurilor în 

vederea adoptării unor soluţii care să răspundă cerinţelor 

pieţei muncii, sub coordonarea DR-MESC şi CCOP. 

Promovarea 

ofertelor de 

locuri de muncă 

/ stagii de 

practica / 

programe de 

internship 

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

msec/locuri_munca.php 

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

msec/legatura_univ.php  

3.  

 

Consolidarea 

rolului 

universităţii 

în viaţa socio-

ec. a regiunii 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la 

elab. strategiei 

de dezvoltare 

regională / 

locală 

 

 

- Ateliere de lucru, coordonate de ADR S-V Oltenia, în vederea 

realizării strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane 

Craiova, pentru perioada 2014-2020;  

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

msec/evenimente.php 

- 7 noiembrie 2013 

- Atelier de lucru sectorial - Cultură şi educaţie   

- 18 decembrie 2013 

- Conferinţa “Craiova 2020” 

- Întâlniri de lucru pentru stabilirea strategiei de 

implementare a POS CCE în perioada 2014-2020 la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia;  

8 octombrie 2013; 23 octombrie 2013, 13 noiembrie 2013; 17 

decembrie 2013  

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

msec/evenimente.php 

- Participare la elaborarea :  

- Planului Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM),  

- Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM),  

- Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), 

- Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI)   

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

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.)   

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

msec/evenimente.php 

- 15 noiembrie 2013 

Actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

(PRAI) în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2014-

2020, în vederea unei mai bune corelări a ofertei de formare 

profesională cu cererea de abilităţi şi competenţe pe piaţa 

muncii 

- Întâlniri de lucru în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS 

Dolj). 

- 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. 

- 20 aprilie 2013  

- INOVAFEST - Ediţia a V-a 

- 2 octombrie 2013 

- Întâlnire de lucru - Identificarea axelor prioritare ale 

strategiei de dezvoltare a relaţiilor de colaborare 

dintre mediul socio-economic, universitate şi liceele 

din domeniul profesional şi tehnic 

Participanţi: 

- Pirelli Tyres România 

- Ford România S.A 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea  

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt  

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi  

- Consorţiul Regional Sud-Vest Oltenia 

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

msec/evenimente.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 Polilor de 

competitivitate / Clusterelor 

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

msec/evenimente.php 

- februarie - aprilie 2013 

- Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul economic 

din domeniul construcţiei de autoturisme 

- 1 noiembrie 2013 

- Întâlnire de lucru dedicată secţiunii Clustere 

- Camera de Comerţ şi Industrie Villefranche-Beaujolais 

Franţa, Regiunea Rhone-Alpes 

- Consiliul Judeţean Dolj 

- ADR SV Oltenia  

- Camera de Comerţ şi Industrie Dolj 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
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- Agenţi economici   

 

 

IV. Activitatea de inovare şi transfer tehnologic 

La nivelul Universităţii din Craiova este organizat şi funcţionează Centrul de inovare şi  

transfer tehnologic (CITT). Acesta are ca principală misiune susţinerea activităţilor 

inovative precum şi a celor de transfer către mediul economic a produselor, metodelor şi 

serviciilor inovative. Obiectivele CITT  sunt  adaptate la strategia UCV şi se referă la: 

 Promovarea protecţiei PI în cadrul UCV pentru creşterea numărului de Brevete 

de invenţie 

 Identificarea ofertei interne UCV 

 Identificarea competenţelor membrilor comunităţii academice UCV 

 Identificarea ofertei de soluţii tehnice şi produse disponibile 

 Transferarea  rezultatelor  către mediul  industrial  

Principalele activităţi organizatorice întreprinse pe parcursul anului 2013 de CITT au 

constat în: 

1. Elaborarea unei prezentări power-point şi prezentarea ei efectivă la diferite 

departamente didactice pentru identificarea competenţelor, soluţiilor şi produselor care 

pot fi oferite agenţilor economici  pentru  transfer tehnologic. 

2. Activităţi de promovare a proprietăţii industriale prin mass-media (radio şi TV) şi prin 

intermediul site-ului http://citt.ucv.ro, care poate fi accesat direct de pe pagina  http://ucv.ro, link-

uri directe  „Centrul de Inovare”. 

3. Urmărirea sistematică a Buletinelor Oficiale de Proprietate Industrială BOPI pentru 

identificarea Cererilor de Brevet de Invenţie şi a Brevetelor de Invenţie depuse 

/obţinute de Universitatea din Craiova sau de persoane din cadrul Universităţii din 

Craiova. Informaţiile identificate au fost postate pe site-ul  http://citt.ucv.ro  la rubrica 

„Portofoliu de Brevete UCV”, respectiv „Cereri de Brevete depuse de UCV”. 

4. Organizarea de vizite la agenţi economici şi a unui curs de Managementul inovării şi 

proprietate industrială. 

5. Sprijin pentru transferul tehnologic de produse şi de competenţe către SC ARTEGO Tg. Jiu 

(„Echipament pentru achiziţia datelor obţinute la încercarea la tracţiune a produselor din 

cauciuc”), respectiv către SC Cummins Generators Technologies – Craiova („Măsurarea 

parametrilor electrici şi mecanici ai cablurilor generatoarelor electrice”). 

În Tabelul 5 sunt prezentate produsele care au fost brevetate sau pentru care s-au 

depus cereri de brevetare în anul 2013, obţinute ca rezultat al activităţii de cercetare a 

cadrelor didactice din UCV:  

Tabel 5  
Nr. 

crt. 

Departament Nr.brevet, 

cerere de 

brevet, 

produs 

omolog. 

Titlu brevet, cerere 

de brevet, produs 

omologat sau cu 

drept de 

proprietate 

intelectuală  

Autori brevet, 

cerere de brevet, 

produs omologat 

Organismu

l care a 

acordat 

brevetul 

sau a 

înreg.cerere

a de brevet, 

produs 

omologat 

1 Automatica, 

Electronica si 

Mecatronica  

Brevet: 127483 / 

30.12.2013 

Reţea modular 

adaptivă bazată pe 

materiale  

inteligente  

Bîzdoacă Nicu George, 

Tarniţă Daniela, 

Dănoiu Suzana, 

Stanciu Viorel Adrian 

OSIM 

2 Mecanica Patent Modular Adaptive Tarnita, D., Cismaru OSIM 

http://citt.ucv.ro/
http://ucv.ro/
http://citt.ucv.ro/
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Aplicata si 

Constructii 

Civile 

Number: RO127

375-A2; 

RO127375-B1 

 

Centreal – Medullary 

Orthopaedic Nail to be 

Used in Treatment of 

Diaphyseal Fractures 

of Of Long Bones. 

F., Tarnita, D.N.; 

Berceanu C 

3 Staţiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Pomicultură 

(SCDP) Vâlcea 

Hotărâre de 

acordare a 

brevetului : 

00307/0.01.2013 

Soiul de prun 

'Alutus' 

Botu M., Botu I., 

Preda S., Turcu E., 

Achim Gh. 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

4 Staţiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Pomicultură 

(SCDP) Vâlcea 

Hotărâre de 

acordare a 

brevetului : 

00309 / 

30.01.2013 

Soiul de prun 

'Topval' 

Botu I., Botu M., 

Achim Gh., Preda 

S., Vicol A 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

5 Staţiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Pomicultură 

(SCDP) Vâlcea 

Hotărâre de 

acordare a 

brevetului : 

00308 / 

30.01.2013 

Soiul de alun 

'Roverd' 

Botu I., Vicol A., 

Botu M. 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

6 Staţiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Pomicultură 

(SCDP) Vâlcea 

Hotărâre de 

acordare a 

brevetului : 

00310/30.01.201

3 

Soiul de alun 

'Valverd' 

Botu M., Vicol A., 

Botu I., Preda S., 

Achim Gh. 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

7 Staţiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Pomicultură 

(SCDP) Vâlcea 

Hotărâre de 

acordare a 

brevetului : 

00347 / 

20.06.2013 

Soiul de salcie 

bioenergetică 

„Fragisal‟ 

Botu I, Botu M., 

Preda S., Achim 

Gh., Vicol A., 

Giorgota A. 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

8 Staţiunea de 

Cercetare 

Dezvoltare 

pentru 

Pomicultură 

(SCDP) Vâlcea 

00348 / 

20.06.2013 

Soiul de salcie 

bioenergetică 

„Robisal‟ 

Botu I, Botu M., 

Achim Gh., Preda 

S., Giorgota A., 

Vicol A. 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

9 Horticultura si 

Stiinta 

Alimentului 

Brevet nr. 00311 

/ 30.01.2013 

Soiul de nectarin 

„Nectval‟ 

Botu I., Baciu A., 

Botu M., 

Cosmulescu S., 

Vicol A 

Institutul de 

Stat pentru 

Testarea şi 

Înregistrare

a Soiurilor 

(ISTIS)  

10 Mecanica 

Aplicata si 

Constructii 

Civile 

Cerere 

inregistrare 

brevet 

FR2013A00001

3 

Dispositivo ad 

esoscheletro per 

asistenza alla 

locomozione umana 

Copilusi Cristian Camera di 

Commercio 

Industria 

Artigianato 

e 

Agricoltura. 

Provincia 
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Frosinone. 

Italia 

11 Autovehicule, 

Transporturi si 

Inginerie 

Industriala 

Cerere de 

inregistrare 

brevet:  

CBI:   

A 2013-0007 

Aparat didactic 

pentru studierea 

miscarii rectilinii si 

uniforme 

CARAGEA M., 

Gr.Sc.Ind.Ctii  

Montaj –

Dr.Tr.Severin. 

BUZATU DTRU 

STEFAN,  

Univ.din Craiova 

OSIM - 

Bucuresti 

12 Autovehicule, 

Transporturi şi 

Inginerie 

Industrială 

Cerere de 

inregistrare 

brevet:  

A 01009-2013 

Procedeu de 

recuperare a 

componentelor din 

izolatoarele 

electrice compozite 

uzate 

Daniel Popescu, 

Ştefan Buzatu, 

Mirela Cherciu 

OSIM 

Bucureşti 

 

Menţionăm, de asemenea, premiile obţinute de cadrele didactice ale UCV pentru 

activitatea inovativă, la Salonul  International al Inventiilor Cluj Napoca 2013: 

1. Prof.univ.dr.ing. Daniela Tarnita  Marele Premiu “In Memoriam – O româncă, 

prima femeie inginer din lume, Elisa Leonida Zamfirescu”, pentru contribuţia remarcabilă 

adusă dezvoltării învăţământului academic, cercetării şi inventicii româneşti. 

2. Prof.univ.dr.ing. Daniela Tarniţă, conf.univ.dr. Dan Tarniţă, prof.univ.dr.ing. Nicu 

Bîzdoacă : Diplomă de pentru invenţia “Sistem de plăci modulare pentru osteosinteza 

fracturilor oaselor lungi şi metoda de utilizare a acestora”. 

3. Asist.univ.dr.ing. Cosmin Berceanu, prof.univ.dr.ing. Daniela Tarniţă: Diploma de 

Excelenţă şi Medalia de Aur pentru invenţia “Sistem artificial mână-antebraţ utilizat la 

protezarea membrului superior uman”. 

4. Conf.univ.dr.ing. Ileana Cristina Pascu, prof.univ.dr.ing. Oana Gîngu, 

prof.univ.dr.ing. Ion Ciupitu, prof.univ.dr.ing. Petre Rotaru:  Diploma de Excelenţă şi 

Medalia de Argint pentru invenţia „Material biocompozit şi procedeu de elaborare a lui”. 

 

V. Biblioteca Universităţii din Craiova 

 

Biblioteca Universităţii din Craiova, prin activitatea sa, urmăreşte 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. 

Prin urmare, în cursul anului 2013, în evidenţele Bibliotecii s-au înregistrat 13.073 

volume (cărţi, publicaţii periodice), în valoare de 304.169,11 lei, astfel: 

 Comenzi:      1.994 volume, valoare 137.044,29 

lei; 

 Donaţii:       6.487 volume, valoare   85.438,15 

lei; 

 Schimb de publicaţii intern şi internaţional:    50 volume, valoare  35.360,07 

lei; 

 Legea “Depozitului Legal”                             3.683 volume, valoare  14.474,11 

lei; 
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 Programe operaţionale + contracte cercetare:    159 volume, valoare  31.852,49 

lei. 

Oferta de acces la informaţii ştiinţifice şi de specialitate pe care Biblioteca UCV a avut-o 

în 2013 pentru abonaţi (cadre didactice, cercetători şi studenţi) a cuprins: 

 Abonamente la baze de date ştiinţifice în cadrul ANELIS PLUS: 8 baze de date 

(însumând peste 25.000 reviste), valoare 459.983,73 lei. Trebuie menţionat faptul că 

valoarea postcalcul pentru anul 2013 a fost cu circa 44,47% mai mică faţă de valoarea 

iniţială, și anume de 255.394,73 lei. Ca urmare, suma economisită, 204.589 lei, va fi 

utilizată pentru cofinanţarea proiectului ANELIS PLUS în anul 2014. 

 Abonamente la publicaţii periodice româneşti: 149 titluri, valoare 52.091,16 lei, din care: 

95 titluri, valoare 41.688,72 lei - contract MANPRES Distribution SRL; 54 titluri 

achiziţie directă la redacţii, valoare 10.402,44 lei; 980 ex. standarde, valoare 25.396,25 

lei. 

 Abonamente standarde : 980 ex., valoare 25.396,25 lei. 

 Schimb de publicaţii intern şi internaţional: 145 parteneri (57 interni, 88 externi), 

903 volume primite, valoare 35.847.51 lei (631 din ţară – valoare 15.106,51 lei, 

272 din străinătate – valoare 20.741 lei), 613 volume expediate, valoare 16.305,30 

lei (374 în ţară – valoare 9.591,52 lei, 239 în străinătate – valoare 6.713,78 lei). 

În 2013, în catalogul electronic (online) al Bibliotecii au fost introduse înregistrări 

bibliografice noi (fiecare nouă înregistrare presupunând: cotarea, catalogarea, clasificarea şi 

indexarea publicaţiei respective, editarea fişei pentru catalogul de serviciu, intercalarea 

acesteia în catalogul tradiţional pentru fiecare document), după cum urmează: 

 7963 înregistrări  reprezentând carţi şi materiale audio-video (intrate în 

Bibliotecă, în anul 2013, prin comenzi, donaţii din partea anumitor autori, instituţii, 

schimb interbibliotecar, contracte de cercetare şi programe operaţionale, legea 

“Depozitului legal”); 

 5311 înregistrări prin retroconversia fondului vechi existent în Bibliotecă.   

S-au inventariat 2858 volume publicaţii periodice însumând aproximativ 34.000 

exemplare. 

Au fost prelucrate 3050 volume publicaţii periodice (care a presupus: cotarea, 

catalogarea şi clasificarea publicaţiei respective), dintre care 275 titluri noi. De asemnea, s-

au redactat un număr de 1000 fişe, care s-au introdus în cataloagele alfabetice şi sistematice 

ale publicaţiilor periodice. 

S-au reeditat fişele de catalog (carte şi publicaţii periodice) deteriorate. 

La sfârşitul anului 2013, catalogul online cuprindea un număr de 234.529 de înregistrări 

bibliografice. 
În cadrul activităţii de împrumut interbibliotecar s-au înregistrat 796 de solicitări pentru 

anumite publicaţii care nu se regăsesc în colecţiile Bibliotecii. 

În anul 2013, Biblioteca a înregistrat un număr de 20.513 de utilizatori înscrişi, care 

au consultat 186.375 de publicaţii (cărţi, publicaţii periodice). 

Site-ul Bibliotecii a înregistrat un număr de 35.390 vizite. 

În anul 2013, în cadrul Bibliotecii s-au desfăşurat şi activităţi de organizare, 

inventariere, împachetare, transport pentru unele publicaţii existente în anumite 

locaţii: 

 organizarea depozitului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţii de Drept şi 

Ştiinte Sociale în noul sediu 

 organizarea sălii de lectură cu acces liber la raft a Bibliotecii Facultăţii de 

Drept şi Ştiinte Sociale în noul sediu 

 reorganizarea  Sălii de lectură cu acces liber la raft a Bibliotecii F.E.A.A. într-un 

spaţiu nou 
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 inventarierea fondului de publicaţii pentru constituirea noii gestiuni a Sălii de 

lectură cu acces liber la raft a Bibliotecii F.E.A.A 

 inventarierea fondului de periodice a Bibliotecii Facultăţii de Teologie 

 reorganizarea publicaţiilor din Sala Germană pentru efectuarea unor lucrări 

de renovare şi igienizare a spaţiului 

 efectuarea propunerilor pentru casare 

 participarea la cursul de instruire pentru însuşirea programului TINREAD 

 introducerea modulului de circulaţie a documentelor în sistem informatizat la 

Biblioteca Facultăţii de Drept şi Ştiinte Sociale. 

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 24.559 pagini scanate şi prelucrate 

de carte veche, publicaţii periodice, coperţi şi cuprinsul publicaţiilor nou intrate în 

Bibliotecă. Aceasta cuprinde lucrări vechi ale unor personalităţi ce au activat în diverse 

domenii: economie, drept, sociologie, istorie, etc. 

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

info-documentare existente în Bibliotecă, precum: „Ghidul 2012-2013: Biblioteca 

Universităţii din Craiova”, „semne de carte” (cu informaţii succinte privind Biblioteca), 

flyere. 

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, imagini. 

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

această calitate, ei participă la sesiunile de comunicări şi la conferinţele organizate de ABR. 

Astfel, în 2013, reprezentanţi ai Bibliotecii UCV au participat la „Conferinţa Naţională a 

Asociaţiei Bibliotecarilor din România”. 

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

Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus”, Biblioteca Universităţii din 

Craiova  beneficiază de un statut care îi permite continuarea accesului la bazele de date 

ştiinţifice internaţionale, prin achiziţia acestora în cooperare, pentru următorii ani, sprijinind 

astfel întreaga comunitate academică românească. 

De asemenea, în 2013, Universitatea din Craiova a devenit membru al Asociaţiei 

Române de Standardizare, Biblioteca obţinând astfel anumite facilităţi în ceea ce priveşte 

accesul la publicaţiile editate de către aceasta şi reuşind să asigure continuitatea colecţiei de 

standarde.   
 

 

 

Prorector, 

Prof.univ.dr. ing. Dan Popescu 
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PRORECTORAT 3  

MANAGEMENT ECONOMIC ŞI FINANCIAR ŞI PROBLEME 

SOCIALE ALE STUDENTILOR 
 

 

I. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Universitatea din Craiova organizează şi conduce contabilitate proprie, 

respectiv contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune, precum şi activitate de 

control financiar preventiv propriu prin intermediul Direcţiei Economice, care se află în 

directa subordonare a Direcţiei General Administrative. 

Direcţia Economică asigură activitatea financiar-contabilă a universităţii şi evidenţa 

tuturor surselor acestei instituţii. Este structurată pe trei birouri: alocaţii bugetare şi 

contabilitate de gestiune, resurse extrabugetare şi fonduri speciale, financiar şi urmărire 

creanţe şi datorii. 

Situaţia financiară a Universităţii din Craiova pe surse de finanţare şi tipuri de 

cheltuieli în perioada 2012-2013 

Universitatea din Craiova este o instituţie publică de învăţământ superior finanţată 

integral din venituri proprii, ce se compun din:  finanţare bugetară şi venituri extrabugetare.  

Finanţarea bugetară (Figura 1) pentru anul 2013 a fost de 71 870 340 lei, 

cuprinzând: 

 Finanţarea instituţională alocată conform contractului instituţional în 

temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în valoare de 58.259.415 

lei a fost compusă din: 

 Finanţare de bază în sumă de 45.922.414 lei. 

 Finanţare suplimentară în sumă de 11.907.660 lei; 

 Finanţare pentru sentinţele judecătoreşti definitive şi irevocabile în 

sumă de 429.341 lei. 

 Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în 

temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în sumă de 13.610.925 lei 

a fost compusă din sume alocate pentru: 

 Subvenţii cămine-cantine în valoare de 3.085.427 lei; 

 Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 

8.763.397 lei; 

 Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 749.684 lei; 

 Finanţarea obiectivelor de investiţii în valoare de 1.000.000 lei; 

 Finanţare – sprijin achiziţii calculatoare în valoare de 12.417 lei. 
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Figura 1 

 

 O analiză comparativă a finanţării bugetare primite în anul 2013, faţă de anul 2012, 

este prezentată în Tabelul 1 şi conduce la următoarele aprecieri: 

 Finanţarea bugetară s-a diminuat cu 1.183.658 lei (respectiv cu 1,62%) în 

special ca urmare a scăderii finanţării complementare cu 2.149.655 lei (respectiv cu 

13,64%). Tendinţa de scădere a finanţării bugetare a fost parţial atenuată de creşterea 

finanţării instituţionale cu 965.997 lei (respectiv cu 1,69%); 

 În cadrul finanţării bugetare, a crescut ponderea finanţării instituţionale de la 78,43% 

la 81,06%, iar ponderea finanţării complementare a scăzut de la 21,57% la 18,94%. 

 

Tabelul 1 – Analiza în dinamică a finanţării instituţionale în perioada 2012-2013 

Nr. 

Crt. 
Tip finanţare 

Anul 2012 Anul 2013 Modificare 2013/2012 

Valoare Pondere Valoare Pondere 
Modificare 

absolută 

Modificare 

relativă 

1 

Finanţare 

instituţională 

57 293 

418 78.43% 

58 259 

415 81.06% 965 997 1.69% 

2 

Finanţare 

complementară 

15 760 

580 21.57% 

13 610 

925 18.94% -2 149 655 -13.64% 

 

Total finanţare 

bugetară 

73 053 

998 100.00% 

71 870 

340 100.00% -1 183 658 -1.62% 

 

Veniturile extrabugetare ale Universităţii din Craiova (Figura 2) pentru anul 2013 

au fost de 77.425.275 lei, provenind din:  

 Venituri proprii în sumă totală de 27.955.950 lei (36,11% din total venituri 

extrabugetare) din care: 

o Venituri din taxe de şcolarizare    26.132.525 lei (93,48% din venituri 

proprii); 

o Venituri din închirieri de spaţii          736.013 lei (2,63% din venituri 

proprii); 

o Venituri din dobânzi            77.449 lei (0,28% din venituri proprii); 

o Venituri din prestări servicii                       275.702 lei (0,99% din venituri 

proprii); 

o Venituri din sponsorizări            71.239 lei (0,25% din venituri 

proprii); 
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o Venituri din valorif. unor bunuri           21.683 lei (0,08% din venituri 

proprii); 

o Alte venituri           641.339 lei (2,29% din venituri proprii). 

 Venituri provenite din fonduri externe nerambursabile în sumă totală de 32.418.618 lei 

(41,87% din total venituri extrabugetare) din care: 

o Sume primite de la Uniunea Europeană 22.920.660 lei din care: 

 F.E.D.R.     11.822.174 lei; 

 F.S.E.     11.047.861 lei; 

 Mecanismul financiar SEE         50.625 lei; 

o Sume primite de la Bugetul de Stat      9.497.958 lei. 

 Venituri provenite din activitatea de cercetare în sumă totală de 5.979.866 lei (7,72% 

din total venituri extrabugetare) din care: 

o Contracte de cercetare Universitatea din Craiova             4.034.849 lei; 

o Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea   1.322.932 lei; 

o Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal      622.085 lei. 

 Venituri din microproducţie în sumă totală de 5.455.461 lei (7,05% din total venituri 

extrabugetare) din care: 

o S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor) 4.737.544 lei; 

o S.D.E Banu Mărăcine (valorificarea produselor)     717.917 lei.  

 Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală de 5.615.380 lei (7,25% din total 

venituri extrabugetare) din care: 

o Venituri din taxe cazare       

(inclusiv regie hrană şi venituri închiriere spaţii)   4.925.604 lei; 

o Venituri din hrană                       689.776 lei. 

 
Figura 2 

 

 Figura 2 prezintă analiza structurii veniturilor extrabugetare obţinute de Universitatea 

din Craiova în anul 2013, pe feluri de venituri. Astfel, se poate constata că ponderea cea mai 

mare în totalul veniturilor extrabugetare este deţinută de veniturile aferente activităţii de 

programe operaţionale (41,87%), aspect justificat de deblocarea fondurilor europene, 

imobilizate anterior în cereri de rambursare neîncasate. Urmează ponderea veniturilor proprii 

de 36,12%, poziţie susţinută în special de veniturile obţinute din taxe de şcolarizare pentru 

studenţi români şi străini. Pe ultimele poziţii ale clasamentului se regăsesc veniturile din 

cercetare, veniturile proprii cămine-cantine şi veniturile din microproducţie care deţin 

ponderi aproximativ egale, ceea ce conferă un sprijin  financiar uniform pentru instituţie pe 

seama acestor surse. 
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Tabelul 2 – Analiza în dinamică a veniturilor extrabugetare în perioada 2012-2013 

 

Tipuri de 

venituri proprii 

extrabugetare 

2012 2013 Modificare 

absolută 

Modificare 

relativă Venituri Pondere Venituri Pondere 

Venituri proprii 
35 273 

618 43.72% 

27 955 

950 36.11% -7 317 668 -20.75% 

Cercetare 
9 855 

751 12.22% 

5 979 

866 7.72% -3 875 885 -39.33% 

Microproducţie 
9 009 

756 11.17% 

5 455 

461 7.05% -3 554 295 -39.45% 

Venituri proprii 

cămine-cantine 

5 405 

513 6.70% 

5 615 

380 7.25% 209 867 3.88% 

Programe 

operaţionale 

21 138 

785 26.20% 

32 418 

618 41.87% 11 279 833 53.36% 

TOTAL 
80 683 

423 100.00% 

77 425 

275 100.00% -3 258 148 -4.04% 

 

Din analiza comparativă a veniturilor extrabugetare efectiv realizate în anul 

2013 comparativ cu anul 2012 (Tabelul 2) se constată o diminuare cu 3.258.148 lei, 

respectiv cu 4,04%, cauzată în special de reducerea veniturilor din microproducţie cu 

3.554.295 lei, respectiv cu 39,45%, şi de reducerea veniturilor din cercetare cu 3.875.885 lei, 

respectiv cu 39,33%.  

De asemenea, o contribuţie semnificativă la diminuarea veniturilor extrabugetare 

efectiv realizate a avut-o şi scăderea veniturilor proprii cu 7.317.668 lei, respectiv cu 

20,75%. După cum se poate observa din Tabelul 3, scăderea veniturilor proprii a fost 

determinată în cea mai mare măsură de reducerea veniturilor din taxe de şcolarizare, a celor 

din prestări servicii, dar şi a altor venituri, iar într-o mai mică măsură de diminuarea 

veniturilor din dobânzi, a celor din închirieri de spaţii şi a celor din valorificarea unor bunuri.  

Diminuarea veniturilor extrabugetare efectiv realizate a fost atenuată de majorarea 

veniturilor aferente activității programe operaționale cu 11.279.833 lei, respectiv cu 53,36%, 

precum şi de creşterea veniturilor proprii cămine-cantine cu 209.867 lei, respectiv cu 3,88%. 

 

Tabelul 3 – Analiza în dinamică a veniturilor proprii pe categorii de venituri în 

perioada 2012-2013 

 

Categorii de venituri 

proprii 
2012 2013 

Modificare 

absolută 

Modificare 

relativă 

(%) 

Venituri din taxe de 

şcolarizare  

30 600 

083 

26 132 

525 
-4 467 558 -14.60% 

Venituri din închirieri de 

spaţii 
873 527 736 013 -137 514 -15.74% 

Venituri din dobânzi 392 888 77 449 -315 439 -80.29% 

Venituri din prestări servicii 1 319 110 275 702 -1 043 408 -79.10% 

Venituri din sponsorizări 18 574 71 239 52 665 283.54% 

Venituri din valorificarea 

unor bunuri 
22 174 21 683 -491 -2.21% 
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Alte venituri 2 047 262 641 339 -1 405 923 -68.67% 

TOTAL VENITURI 

PROPRII 

35 273 

618 

27 955 

950 
-7 317 668 -20.75% 

 

Îndreptându-ne atenţia asupra veniturilor din sponsorizări, constatăm o majorare a 

acestora în perioada analizată cu 52.665 lei, respectiv cu 283,54%, ca urmare a faptului că 

universitatea a încheiat în anul 2013 un număr de 6 contracte de sponsorizare în special 

pentru activitatea de învăţământ.  

În concluzie, în anul 2013 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de 

149.295.615 lei. O analiză comparativă a încasărilor totale din anul 2013, faţă de cele 

din 2012, reflectă o scădere de 2,89%, determinată atât de reducerea finanţării 

bugetare, cât şi de scăderea veniturilor extrabugetare, accentuându-se astfel presiunea 

bugetară. 

Tabelul 4 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în perioada 2012-2013  

Nr  

crt 
Denumire indicatori 

2012 2013 

Cheltuieli 

Pondere în 

total 

cheltuieli 

Cheltuieli 

Pondere în 

total 

cheltuieli 

1 
CHELTUIELI 

TOTALE 

174 785 

539 
100.00% 

154 665 

547 
100.00% 

2 Cheltuieli de personal  90 387 937 51.71% 
86 023 

831 
55.62% 

3 Bunuri si servicii  26 623 636 15.23% 
22 837 

566 
14.77% 

4 Dobânzi  386 657 0.22% 365 197 0.24% 

5 Proiecte fin din FEN  39 750 070 22.74% 
31 744 

303 
20.52% 

6 Asistenta sociala  208 657 0.12% 287 487 0.19% 

7 Burse  9 078 628 5.19% 8 794 057 5.69% 

8 Cheltuieli de capital  8 349 954 4.78% 4 613 106 2.98% 

Estimând încasări insuficiente în cursul anului 2013, pentru acoperirea 

cheltuielilor totale, Universitatea din Craiova a solicitat aprobare din partea 

Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a utiliza o parte din disponibilul de la 

31.12.2012. Ca răspuns la solicitarea Universităţii din Craiova, Ministerul Educaţiei 

Naţionale a aprobat plăţi din sold de 11.000.000 lei, din care: pentru cheltuieli de 

personal 6.000.000 lei şi pentru cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 5.000.000 lei.  

În fapt, pentru acoperirea cheltuielilor totale aferente anului 2013 în valoare de 

154.665.547 lei, au fost utilizate integral încasările din anul 2013 şi doar suma de 

5.369.932 lei, din soldul de la 31.12.2012 (pentru acoperirea de cheltuieli de personal). 

Suma de 5.000.000 lei solicitată din soldul de la 31.12.2012 pentru plăţi aferente 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile nu a mai fost utilizată, ca 

urmare a încasărilor realizate datorită deblocării fondurilor europene. 

Analiza structurală a cheltuielilor totale este redată în Tabelul 4. În plus, am 

considerat oportun să realizăm analiza comparativă a cheltuielilor (plăţilor) totale pe articole 

în perioada 2012-2013. 
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Figura 3 

Analizând evoluţia cheltuielilor totale (Tabelul 5) în perioada supusă studiului 

se poate constata că în anul 2013 comparativ cu anul 2012 acestea au scăzut cu 

20.119.992 lei, respectiv cu 11,51%. Această economie a fost posibilă ca urmare a 

diminuării cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile cu 

8.005.767 lei (respectiv 20,14%), dar şi prin reducerea cheltuielilor de personal cu 4.364.106 

lei (respectiv cu 4,83%), a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu 3.786.070 lei (respectiv cu 

14,22%), precum şi a cheltuielilor de capital cu 3.736.848 lei (respectiv cu 44,75%), sub 

constrângerea resurselor limitate, ca urmare a fenomenului de subfinanţare care se 

accentuează an de an. A existat şi o categorie de cheltuieli care a înregistrat creştere în 

perioada analizată şi anume cheltuielile cu asistenţa socială care s-au majorat cu 78.830 lei 

(respectiv cu 37,78%), în special prin prisma creşterii sumelor alocate pentru finanţarea 

transportului studenţilor.  

 

Tabelul 5 – Analiza în dinamică a cheltuielilor totale în perioada 2012-2013 

Nr  

crt 
Denumire indicatori 2012 2013 

Modificare 

absolută 

Modificare 

relativă % 

1 
CHELTUIELI 

TOTALE 

174 785 

539 

154 665 

547 

-20 119 

992 -11.51% 

2 

Cheltuieli de personal (art 

10) 

90 387 

937 

86 023 

831 -4 364 106 -4.83% 

3 Bunuri si servicii (art 20) 

26 623 

636 

22 837 

566 -3 786 070 -14.22% 

4 Dobanzi (art 30) 386 657 365 197 -21 460 -5.55% 

5 

Proiecte fin din FEN (art 

56) 

39 750 

070 

31 744 

303 -8 005 767 -20.14% 

6 Asistenta sociala (art 57) 208 657 287 487 78 830 37.78% 

7 Burse (art 59) 

9 078 

628 8 794 057 -284 571 -3.13% 

8 

Cheltuieli de capital (art 

70) 

8 349 

954 4 613 106 -3 736 848 -44.75% 

 



 70 

 
Figura 4 

Analizând cheltuielile totale aferente veniturilor extrabugetare proprii şi 

finanţării instituţionale (Tabelul 6) se constată o reducere a acestor cheltuieli, în anul 

2013 faţă de anul 2012, cu 8,08%, generată de scăderea cheltuielilor de personal (cu 

4,79%), a cheltuielilor de capital (cu 87,15%), a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (cu 

6,97%), a cheltuielilor cu dobânzile (cu 5,55%) şi a cheltuielilor cu diurna (cu 1,91%). 

În schimb, au crescut semnificativ cheltuielile cu asistenţa socială (cu 1175,40%) şi într-

o măsură redusă alte cheltuieli (cu 14,30%). Creşterea cheltuielilor cu asistenţa socială 

cu 1175,40% se justifică prin organizarea de către Universitatea din Craiova, în anul 

2013, a Şcolii de vară. 

 

Tabelul 6 – Analiza în dinamică a cheltuielilor totale aferente veniturilor extrabugetare 

proprii şi finanţării instituţionale în perioada 2012-2013 pe categorii de cheltuieli 

Nr. 

Crt. 

Categorii de 

cheltuieli 

VP + FI 
% 

2012 2013 2013/2012 

1 

Cheltuieli de 

personal (inclusiv 

contribuţiile 

aferente) 

82 030 

463 

78 098 

217 

-3 932 

246 
-4.79% 

2 
Cheltuieli cu 

diurna 
61 178 60 008 -1 170 -1.91% 

3 
Cheltuieli cu 

bunuri şi servicii 

12 487 

691 

11 617 

030 
-870 661 -6.97% 

4 
Cheltuieli cu 

dobânzi 
386 657 365 197 -21 460 -5.55% 

5 

Cofinanţare şi 

autofinanţare 

aferentă 

proiectelor 

finanţate din FEN 

0 252 523 252 523 - 

6 
Cheltuieli cu 

asistenţa socială 
4 838 61 704 56 866 1175.40% 

7 
Alte cheltuieli 

(burse) 
28 230 32 268 4 038 14.30% 
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8 
Cheltuieli de 

capital 

3 995 

819 
513 353 

-3 482 

466 
-87.15% 

  
TOTAL 

CHELTUIELI 

98 994 

876 

91 000 

300 

-7 994 

576 
-8.08% 

  

 O analiză detaliată a cheltuielilor aferente activităţilor de cercetare ştiinţifică, cămine-

cantine, programe operaţionale şi microproducţie se va efectua mai jos. 

 

1. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 Cercetarea ştiinţifică este parte integrantă a misiunii Universităţii din Craiova, menită 

să contribuie la dezvoltarea învăţământului superior. 

 În cadrul Universităţii din Craiova, activitatea de cercetarea ştiinţifică, se desfăşoară 

pe bază de: proiecte câştigate în competiţii naţionale (contracte de cercetare fără TVA) şi 

proiecte finanţate de terţi (contracte de cercetare cu TVA). 

Totalul contractelor de cercetare fără TVA derulate de Universitatea din Craiova în 

anii 2012 şi 2013 a fost de : 32 contracte în valoare de 5.927.005 lei în anul 2012 și 25 

contracte în valoare de 3.415.889 lei în anul 2013. 

În Figura 5 este prezentată structura contractelor de cercetare fără TVA derulate de 

Universitatea din Craiova în anii 2012-2013 şi cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare II 2007-2013. 

 

 
Figura 5 

În privinţa contractelor de cercetare cu mediul de afaceri (contracte cu TVA), acestea 

prezintă următoarea structură: în anul 2012 s-au derulat 28 de contracte în valoare de 

1.151.204 lei, iar în anul 2013 s-au derulat 22 de contracte în valoare de 618.960 lei; 
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Figura 6 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare sunt prezentate în Figura 6, iar 

evoluţia lor în perioada 2012 – 2013 arată o scădere de 49% generată atât de scăderea 

numărului contractelor de cercetare ca urmare a finalizării perioadei de contractare, dar mai 

ales de reducerea finanţării acordate de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, ca urmare a deciziei acesteia din urmă de a 

reporta o parte din alocările aferente anului 2013, pentru anul 2014, în condiţiile realităţii 

economice actuale. 

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare au înregistrat în anul 2012 

valoarea de 7.478.936 lei, iar în anul 2013 valoarea de 5.086.138 lei, prezentând structura 

din Figura 7. Se poate constata o reducere a cheltuielilor activităţii de cercetare în 

procent de 31% ca urmare a scăderii cheltuielilor de personal cu 16%, a cheltuielilor 

materiale cu 51%, dar şi a cheltuielilor de capital cu 21%. 

Menţionăm că în categoria cheltuielilor materiale efectuate în anul 2013 este 

cuprinsă şi regia aferentă contractelor de cercetare în sumă de 364.100 lei virată la 

veniturile proprii ale universităţii. Sumele reţinute de universitate sub formă de regie 

trebuie să acopere cheltuielile generale pe care instituţia le realizează pentru a asigura 

funcţionarea infrastructurilor puse la dispoziţia cadrelor didactice şi studenţilor implicaţi în 

activitatea de cercetare stiinţifică.  

 

 
Figura 7 

 În condiţiile unei diminuări drastice a finanţării activităţii de cercetare în anul 

2013, a avut loc şi o scădere a cheltuielilor efectuate, avându-se însă în vedere ca 

această scădere să nu afecteze îndeplinirea obiectivelor şi a rezultatelor cercetării. 
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 În cadrul Universităţii din Craiova se desfăşoară activitate de cercetare şi prin 

intermediul a două subunităţi: SCDP Vâlcea şi SCDA Caracal. Veniturile şi cheltuielile 

realizate de cele două subunităţi în anii 2012 şi 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 7 – Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de cercetare  

realizate de SCDP Vâlcea şi SCDA Caracal în perioada 2012-2013 

 

Subunități 
2012 2013 

Venituri Cheltuieli Rezultat Venituri Cheltuieli Rezultat 

SCDP 

Vâlcea 1.257.997 1.338.533 -80.536 1.322.932 1.244.170 78.762 

SCDA 

Caracal 671.209 79.475 591.734 622.085 16.684 605.401 

 

  Analizând activitatea de cercetare acestor subunităţi în perioada supusă 

analizei, se constată că în cazul SCDP Vâlcea veniturile au crescut cu 5%, iar cheltuielile 

au scăzut cu 7,04%, în timp ce în cazul SCDA Caracal veniturile au scăzut cu 7%, iar 

cheltuielile au scăzut cu 79%. 

 

2. Activitatea cămine-cantine 

Universitatea din Craiova a beneficiat, în anul 2013, de  

Activitatea cămine-cantine (11 cămine studenţeşti, cu o capacitate totală de 2.991 

locuri de cazare) se finanţează din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii 

cămine-cantine. 

În anul 2013, comparativ cu anul 2012, veniturile totale ale activităţii cămine-

cantine au crescut cu 3,11% (de la 8.438.268 lei în 2012 la 8.700.807 lei în 2013), pe 

seama creşterii veniturilor proprii ale căminelor cu 3,88% (de la 5.405.513 lei în 2012 la 

5.615.380 lei în 2013), dar şi pe seama creşterii subvenţiei primite de la bugetul de stat cu 

1,74% (de la 3.032.755 lei în 2012 la 3.085.427 în 2013).  

 

 
Figura 8 
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De partea cealaltă , se observă o creştere a cheltuielilor totale ale activităţii 

cămine-cantine, în anul 2013 comparativ cu anul 2012, în mărime absolută de 383.247 

lei, respectiv cu 5,01%, generată în cea mai mare măsură de majorarea cheltuielilor de 

capital cu 908.140 lei (respectiv cu 988,47%) şi atenuată aproape nesemnificativ de 

scăderea cheltuielilor de personal cu 75.306 lei (respectiv cu 3,60%) şi de scăderea 

cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu 449.587 lei (respectiv cu 8,21%).  

 

Tabelul 8 – Cheltuielile aferente activităţii cămine-cantine în perioada 2012-2013 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

indicatorilor 

Articol 

bugetar 
2012 2013 

Modificar

e absolută 

Modificar

e relativă 

% 

1 Cheltuieli totale 0 

7 656 

766 8 040 013 383 247 5.01% 

2 Cheltuieli de personal 10 

2 089 

546 2 014 240 -75 306 -3.60% 

3 Bunuri si servicii 20 

5 475 

347 5 025 760 -449 587 -8.21% 

4 Cheltuieli de capital 70 91 873 1 000 013 908 140 988.47% 

 

Creşterea, mai mult decât semnificativă, a cheltuielilor de capital a fost generată 

în special de lucrările de reparaţii capitale efectuate la centrala termică a căminului 10 

şi într-o măsură redusă de achiziţia de active fixe. 

 

3. Activitatea Programe Operaţionale 

Universitatea din Craiova a vizat diversificarea paletei de parteneri, urmărind 

accesarea unor proiecte strategice, sporirea valorii adăugate a proiectelor implementate, 

diversificarea direcţiilor majore de intervenţie accesabile şi repartizarea optimă a eforturilor 

financiare, logistice şi umane necesare implementării proiectelor. 

  În acest scop, Universitatea din Craiova a accesat şi derulat până la finalul anului 

2013 un număr de 54 proiecte, dintre care: 38 proiecte finanţate din FSE, 15 proiecte 

finanţate din FEDR și un proiect finanţat din Mecanismul financiar SEE. 

 

 
Figura 9 
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 În condiţiile în care Universitatea din Craiova s-a confruntat în exerciţiul bugetar 

2012 cu fenomenul blocării temporare a finanţării programelor operaţionale, în vederea 

realizării obiectivelor asumate prin proiectele finanţate din FEN, s-a impus necesitatea 

alocării resurselor necesare pentru a compensa lipsa finanţării aşteptate şi pentru a asigura 

continuitatea plăţilor. Din aceste motive, universitatea a fost nevoită să imobilizeze temporar 

o parte din resursele proprii pentru susţinerea financiară a acestor proiecte până la momentul 

deblocării finanţării. În această situaţie şi ţinând cont de faptul că pentru majoritatea 

proiectelor s-a încheiat perioada de derulare în anul 2013, cea mai mare parte din sumele ce 

se vor încasa în exerciţiile următoare vor avea ca destinaţie acoperirea resurselor proprii 

cheltuite în anii precedenţi. 

  Se observă în evoluţia cheltuielilor aferente activităţii de Programe Operaţionale o 

scădere a acestora în anul 2013, comparativ cu anul 2012, în sumă de 8.258.290 lei, respectiv 

cu 20,78%. 

 Această scădere a fost determinată de: 

 Diminuarea semnificativă a cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 74,40%; 

 Diminuarea cheltuielilor de capital cu 37,70%. 

 Au existat însă şi categorii de cheltuieli la care s-au înregistrat majorări 

precum: 

 Cheltuielile de personal care au crescut cu 47,61%; 

 Alte cheltuieli (asistenţă socială, burse) care au crescut cu 11,43%. 

 

Tabelul 9 – Prezentarea în dinamică a cheltuielilor aferente activităţii Programe 

Operaţionale în perioada 2012-2013 pe destinaţii 

 

Nr  

crt 

Denumire 

indicatori 

2012 2013 

Modificare 

absolută 

Modificare 

relativă % Cheltuieli 

Pondere 

în total 

cheltuieli 

Cheltuieli 

Pondere 

în total 

cheltuieli 

1 

CHELTUIELI 

TOTALE 

39 750 

070 100.00% 31 491 780 100.00% -8 258 290 -20.78% 

2 

Cheltuieli de 

personal 6 457 160 16.24% 9 531 161 30.27% 3 074 001 47.61% 

3 Bunuri si servicii  3 388 634 8.52% 867 504 2.75% -2 521 130 -74.40% 

4 

Alte cheltuieli  

(asistenta sociala, 

burse) 5 014 920 12.62% 5 587 910 17.74% 572 990 11.43% 

5 Cheltuieli de capital  

24 889 

356 62.61% 15 505 205 49.24% -9 384 151 -37.70% 

  

                În totalul cheltuielilor efectuate în anul 2013 pentru activitatea programe 

operaţionale, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile de capital (49,24%), fiind 

urmate de cheltuielile de personal (30,27%). 

 

 

4. Activitatea de microproducţie 

 În perioada 2012 – 2013 activitatea de microproducţie a Universităţii din Craiova s-a 

realizat prin intermediul celor două subunităţi SCDA Caracal şi SDE Banu Mărăcine. Prin 

activitatea de microproducţie s-a urmărit valorificarea rezultatelor cercetării prin 

implementarea în producţie, în vederea obţinerii de resurse financiare pentru universitate. 
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SCDA Caracal 

 Volumul veniturilor realizate de SCDA Caracal în anul 2013, comparativ cu anul 

2012, a scăzut cu 3.735.078 lei, respectiv cu  44,08%, evoluţie reprezentată grafic în figura 

de mai jos.  

 

 
Figura 10 

 Evoluţia cheltuielilor efectuate în perioada analizată în cadrul activităţii de 

microproducţie la SCDA Caracal este redată în Figura 11 şi arată o creştere în anul 2013, 

comparativ cu anul 2012, cu 1.026.380 lei, respectiv cu 16,96%.  

 

 
Figura 11 

 O analiză structurală a cheltuielilor efectuate în cadrul activităţii de microproducţie la 

SCDA Caracal, în anul 2013, pe tipuri de cheltuieli,  este prezentată în figura de mai jos: 
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Figura 12 

 În urma analizei activităţii economico-financiare realizate în cadrul SCDA Caracal, s-

a constatat o scădere semnificativă a veniturilor înregistrate şi o creştere a cheltuielilor 

efectuate, situaţie cauzată în principal de: majorarea prețului la combustibil, creșterea 

consumului efectiv, precum și de majorarea prețurilor la îngrășăminte, erbicide. 

 

SDE Banu Mărăcine 

Analizând activitatea SDE Banu Mărăcine, în anul 2013 comparativ cu anul 2012, 

se constată că nivelul veniturilor realizate a crescut cu 180.783 lei, respectiv cu 33,66%, 

după cum se poate observa din figura de mai jos. 

 
Figura 13 

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de SDE Banu Mărăcine în perioada 

analizată, acestea au înregistrat o scădere în mărime absolută cu 33.357 lei şi în mărime 

relativă cu 6,02%. După cum se poate observa din Figura 14, această scădere a fost 

determinată de reducerea cheltuielilor de personal cu 32,38% în concordanţă cu strategia 

universităţii de a reduce cheltuielile de personal, dar atenuată semnificativ de creşterea 

cheltuielilor materiale cu 154,15%. Creşterea însemnată a cheltuielilor materiale se justifică 

prin creşterea livrărilor de băuturi alcoolice şi implicit a taxei pe valoare adăugată care a fost 

plătită şi a accizelor suportate. 
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Figura 14 

 Totuşi trebuie remarcat că, la o analiză structurală a cheltuielilor totale efectuate în 

cadrul activităţii de microproducţie la SDE Banu Mărăcine în anul 2013, ponderea 

semnificativă în total cheltuieli este deţinută de cheltuielile de personal de 62%, cheltuielile 

materiale reprezentând 38%. 

 

 
Figura 15 

 

În condiţiile economice actuale, în care Universitatea din Craiova s-a confruntat cu 

un nivel limitat al resurselor financiare, Direcţia Economică a contribuit efectiv şi susţinut la 

menţinerea echilibrului bugetar şi să se asigure continuitatea plăţilor. 

 

II. DIRECȚIA RESURSE UMANE SALARIZARE 
 

Politica de resurse umane a Universităţii din Craiova a pus cu precădere accentul pe 

asigurarea necesarului de resurse umane în vederea desfășurării procesului didactic. Pentru 

asigurarea calității învățământului și a unor condiții bune în desfășurarea activității 
didactice, conducerea Universităţii din Craiova a luat măsuri de creștere a gradului de 

ocupare a posturilor didactice, dar și de eficientizare a acestora pe baza programelor de 

studiu bine structurate.  
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 Consiliul de Administraţie şi Senatul al Universităţii din Craiova au emis o serie de 

principii de realizare a statelor de funcţii, respectarea lor conducând la o mai judicioasă 

dinamică a posturilor didactice şi la reducerea cheltuielilor. Astfel, în anul universitar 2013–

2014, se constată o scădere a numărului total de posturi didactice faţă de anul precedent (cu 

8,22%), deşi numărul de studenţi a rămas aproximativ acelaşi ( 20.019 de studenți la 

31.dec.2012 și 19.323 de studeți la 31.dec 2013). 

Gradul de ocupare a posturilor didactice în anul universitar 2012-2013 a fost de 

60,3%, din cele 1497 de posturi fiind ocupate 903 posturi cu cadre didactice angajate pe 

perioadă nedeterminată. Pentru anul universitar 2013-2014, gradul de ocupare a posturilor 

didactice este de 63,75%, din cele 1374 de posturi fiind ocupate 876 cu cadre didactice 

angajate pe perioadă nedeterminată la Universitatea din Craiova. 

Măsurile adoptate la nivelul Universității din Craiova în materie de  resurse uman 

sunt în concordanță cu misiunea asumată prin Planul Strategic 2012-2016. 

 

Evoluția posturilor și a numărului de angajați 
 

Nr. 

crt 

SPECIFICARE 2012-

2013 

Situatia la 

31.12.201

3 

Diferenţe 

% 

1 Numărul total al posturilor legal 

constituite 

1497 1374 - 8,22 

2 Numărul total al personalului cu 

funcţia de bază în universitate 

865 840 - 2,89 

Din care Profesor 178 163 -2,98 

Conferențiar 238 237 -0,42 

Lector/Ș.L 315 313 -0,63 

Asistent 119 116 -2,52 

Preparator 15 11 4 au obţinut  

titlul de 

doctor 

3 Numărul total al cadrelor 

didactice cu baza declarată la alt 

angajator 

38 36 -5,26 

4 Numărul total al cadrelor 

didactice pe perioadă determinată 

38 39 +2,63 

5 Numărul total al personalului sub 

35 de ani 

211 174 -17,54 

% din total cadre didactice 24,6% 20,75% - 

 

6 Numărul total al personalului cu 

titlu ştiinţific de doctor 

801 833 +4,00 

Din care Lector 315 333 +5,71 

Asistent 70 87 +24,29 

7 Numărul total al personalului 

didactic auxiliar 

503 452 -10,14 

Din care Facultăți 213 186 -12,68 

Administrativ 290 266  -8,28 

8 Numărul total al personalului de 

execuţie 

463 394 -14,9 
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9 Numărul total al personalului 

angajat la Cămine cantine 

103 103 0 

10 Total personal Universitatea 

din Craiova - angajaţi pe 

perioadă nedeterminată şi 

determinată 

2010 1864 + 2 

lectori 

straini 

-7,16 

 

Precizare: Din 266 personal auxilar administrativ, 13 sunt pe autofinanțare (SCDA 

Caracal și SCDP Vâlcea), iar din 394 de angajați ca personal de executie, 92 sunt pe 

autofinanțare la staţiunile Caracal și Râmnicu-Vâcea. 

 

Evoluţia personalului didactic în perioada 2011-2012 şi 2012-2013 
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Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în anul 2013: 

Total posturi scoase la concurs 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

14 0 6 6 2 

 

Total posturi ocupate în urma organizării concursurilor 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

14 0 6 6 2 

 

Gradul de ocupare a posturilor vacante pentru care s-a organizat concurs este de 100%. 

Situaţia posturilor didactice pentru care s-a demarat procedura de scoatere la concurs în anul 

2013, procedură care se va finaliza în anul 2014. 

 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

Didactic 
47% 

Didactic 
auxiliar 
facultati 

11% 

Didactic 
auxiliar 

administrati
v 

14% 

Nedidactic 
23% 

Camine 
Cantine 

5% 

Total angajati la 31.12.2012: 
didactic, auxiliar 

didactic,nedidactic=2010 

Didactic 
49% 

Didactic 
auxiliar 
facultati 

10% 

Didactic 
auxiliar 

administrativ 
14% 

Nedidactic 
21% 

Camine 
Cantine 

6% 

Total angajati la 31.12.2013: 
didactic, auxiliar 

didactic,nedidactic=1866 
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44 1 13 28 2 

 

Situaţia ieşirilor din sistem în anul 2013: 

Nr Crt Tipul de personal Total Observaţii 

1 Personal didactic 36 13 profesori 

8 conferenţiari 

1 lectori/şefi lucrări 

14 asistenţi 

2 Personal auxiliar 

didactic 

59 - 

3 Personal de execuţie 99 - 

4 Total 194 - 

 

 

III. DIRECŢIA TEHNICĂ 
 Conform  strategiei Universităţii din Craiova în domeniul asigurării condiţiilor de 

cercetare şi învăţământ, Direcţia Tehnică  este implicată în modernizarea/construirea de 

spaţii pentru învăţământ şi cercetare asigurându-se dezvoltarea infrastructurii. 

3.1     Prezentarea activităţii de închiriere 2013 

 Universitatea din Craiova, dispune de spaţii temporar disponibile, altele decât cele 

incluse obligatoriu în procesul de învăţământ, pentru care a organizat şi organizează licitaţii 

în vederea închirierii. Această activitate permite  realizarea unor  venituri suplimentare care 

pot fi folosite în condiţiile legii pentru acoperirea cheltuielilor curente şi achiziţionarea de 

bunuri în vederea îmbunătăţirii activităţii de învăţământ. 

 În anul 2013 situaţia închirierilor a fost următoarea: 

 la începutul anului se aflau în derulare 37 de contracte de închiriere. Valoarea lunară, 

totală,  a chiriilor aferente  a fost  de  95.024,25 lei; 

 pe parcursul anului 2013 au  încetat  20 de contracte de închiriere, din care 7 

contracte prin ajungere la termen şi 13 contracte înainte de termen( la solicitarea 

uneia dintre părţi). Restul, de 17 contracte, au fost prelungite pe o perioadă de 12 

luni. Totodată pentru spaţiile eliberate dar şi pentru alte spaţii identificate ca fiind 

temporar disponibile au fost organizate un număr de 6 licitaţii , în urma cărora au fost  

încheiate 4 contracte de închiriere.  

 la finele anului 2013, se aflau în derulare un număr de 21 de contracte cu o chirie, 

,totală, lunară de  28.375,00 lei.  

 În anul 2013, încasările provenite din chirii s-au diminuat. Acest lucru se datorează 

reducerii numărului de studenţi, principalii beneficiari ai serviciilor prestate, cât şi 

interesului scăzut al  mediului de afaceri  pentru închiriere de spaţii în vederea comerţului cu 

amănuntul. 

 În anul anul 2013, au mai fost încheiate contracte de închiriere ocazionale, în 

valoarea totală de 32.187, 50 lei. 

 

3.2  Situaţia   bazei  materiale  

             Baza materială a universităţii este formată în mare parte din clădiri vechi , care 

necesită intervenţii majore pentru aducerea acestora  la parametrii de siguranţă şi funcţionare 

ceruţi de legislaţia în vigoare.  Consolidarea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ şi 

cazare s-a realizat şi se realizează după o planificare a necesităţilor şi în funcţie de fondurile 

alocate de la bugetul de stat, veniturile proprii ale universităţii şi fonduri europene.      
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          “Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul de stat 

pentru Universitatea din Craiova” (investiţii  noi şi în continuare, consolidări, reabilitări, 

reparaţii capitale, dotari) 

     
Investiţii noi  - Propuneri 2014 

1.   Realizarea unei “Săli de Sport” în incinta Complexului Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport în suprafaţă de aproximativ 1000 mp, investiţie ce va fi realizată în perioada 2014-

2015 

2.  Realizarea unei clădiri “ Casa Doctorală “ în care să îşi desfăşoare activitatea Scoala 

Doctorală, investiţie ce va fi realizată în perioada 2014-2015. 

3. Demararea execuţiei “Pasarela între corpurile C şi F ale Facultăţii de Electrotehnică “ 

proiect realizat prin contract de sponsorizare .  Valoarea investiţiei este de 251 000 lei. 

 

Investiţii în continuare  

1.  Continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii “ Parc Tehnologic universitar 

IT “ cu finalizare în anul 2017 . 

2.   Finalizarea  lucrărilor de construcţii pentru  obiectivul“ Extindere Sere Gradina 

Botanică” 

3. Finalizarea  lucrărilor de construcţii pentru  obiectivul “ Infrastructura de cercetare în 

ştiinţe aplicate - INCESA “ finanţată 100 % din fonduri nerambursabile în valoare de 

55 800 000 lei  , obiectiv cu punere în funcţiune în anul 2014 . 

4. Realizare lucrări de construcţii pentru  obiectivul “ Extindere spaţii de învăţământ 

Facultatea de Mecanica “ proiect finanţat prin POR , domeniul 3.4 în valoare de 34 904 000 

lei din care finanţare nerambursabilă 25 392 660 lei. 
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Consolidări la spaţiile de învăţământ 

1. Recepţia, în 2014, a consolidării corpului central al Facultăţii de Mecanică 

2. Continuarea lucrărilor de consolidare la Corp A Sediul Rectorat cu realizarea 

lucrarilor etapizat pentru corpurile A1, A2, A4 .  

 
 

 

Reabilitări imobile : 

1. demararea execuţiei  lucrărilor de reabilitare la Cabana Rânca Facultatea de Agricultură  

2. execuţie  lucrări de reabilitare pentru “Reabiltare spaţii de cazare  Mecanică” proiect 

finanţat prin POR , domeniul 3.4 în valoare de 12 711 000 lei din care finanţare 

nerambursabilă  9 247 252 lei. 

3. demararea execuţiei  lucrărilor de reabilitare pentru Cămin nr. 9 în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de cazare a studenţilor. 

Cheltuieli de proiectare Studii de fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii  

1. Studiu de fezabilitate aferent obiectivului “Sală de sport Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport” 

2. Studiu de fezabilitate aferent obiectivului “Casa Doctorală”  

Alte cheltuieli de natura investiţiilor  

1. Instalare cablu fibră optică de la Facultatea de Electrotehnică la Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport  

2.  Branşament canalizare Complex Mecanică 
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Reparaţii capitale -  Sursa de finanţare venituri proprii cămine cantine. 

   1.   Proiectare şi execuţie lucrări de reparaţii capitale grupuri sanitare Cămin nr.1 Complex 

Agronomie  

   2.   Proiectare şi execuţie lucrări de reparaţii capitale grupuri sanitare Cămin nr.2 Complex 

Agronomie  

   3   Reparaţie capitală acoperiş Cămin nr.12 FEFS 

 
 

Reparaţii curente  şi igienizări 

Lucrări ce se realizează la spaţii de învăţământ , cămine şi cantine cu firme sau în regie , din 

veniturile proprii ale universităţii . 

Atingerea acestor obiective de îmbunătăţire a bazei materiale a fost asigurată prin alocaţii 

bugetare , venituri proprii ale Universităţii , precum şi din contracte de cercetare şi proiecte 

finanţate din fonduri europene. 

 

 

IV. DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI APROVIZIONARE 
Direcţia de Achiziţii Publice şi Aprovizionare este organizată sub forma unui 

compatiment funcţional în structura organizatorică a Direcţiei General Administrative şi este 

structurată pe două servicii, respectiv: 

 Serviciul Achiziţii Publice 

 Serviciul Aprovizionare şi Urmărire Contracte Comenzi Produse şi Servicii care 

are în subordine două compartimente: 
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o Compartimentul Aprovizionare 

o Compartimentul Urmărire Contracte Comenzi Produse şi Servicii. 

Obiectivul principal al direcţiei se rezumă la coordonarea metodologică a achiziţiilor 

publice realizate din venituri proprii, venituri aferente căminelor şi cantinelor, venituri 

provenite din contracte de cercetare, din fonduri europene, precum şi alte fonduri atrase. 

Atribuţiile principale ale directiei se rezumă la: 

o fundamentarea şi elaborarea Programul anual al achiziţiilor publice pe baza 

necesităţilor şi priorităţilor comunicate de facultăţi şi departamente, precum şi 

celelalte servicii de specialitate din cadrul Universităţii din Craiova 

o realizarea procedurilor de achiziţii şi a achiziţiilor directe pentru satisfacerea 

diferitelor necesităţi din cadrul Universităţii din Craiova 

o urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către furnizori şi prestatori. 
 

4.1. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 

În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia, în anul 

2013 activitatea din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a concentrat pe realizarea acestuia, 

respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la 

încheierea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare.  

Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare si au 

răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice, 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Autorităţii Naţionale de Reglementare şi 

Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  

De asemenea salariaţii din cadrul Serviciului Achiziţii Publice au pregătit, împreună cu 

reprezentanţii Biroului Juridic, punctele de vedere şi dosarele pentru soluţionarea 

contestaţiilor depuse de către ofertanţi la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor. 

S-au organizat şi derulat proceduri, după cum urmează:  

Denumire procedura 2013 2012 

Licitaţie deschisă 18 25 

Cerere de ofertă 31 37 

Negociere fără publicare prealabila a 

unui anunţ 

6 6 

 

 

Astfel, în anul 2013 s-au întocmit un număr de: 

 76 de contracte - achiziţie de produse având ca surse de finanţare: 

- venituri proprii si cercetare - un număr de 70 de contracte  

- fonduri structurale - un număr de 6 contracte  

 6 contracte - achiziţie de servicii având ca surse de finanţare: 

- venituri proprii - 5 contracte  

- fonduri structurale - 1 contract  

 4 contracte - achiziţie de lucrări având ca surse de finanţare: 

- venituri proprii - 3 contracte  

- fonduri structurale - 1 contract  

Pe parcursul anului 2013 Serviciul Achiziţii Publice a derulat licitaţii şi a încheiat 

contracte pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene după cum urmează:  

 Achiziţie servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul "Reabilitare, 

modernizare si extindere spatii de învăţământ şi cazare Facultatea de Mecanica 

Craiova P+4, D+P si desfiinţarea construcţiei C4 Calea Bucureşti, nr.107, 

Craiova" (licitaţie deschisă) 
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 Achiziţie lucrări pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere spatii 

de învăţământ si cazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+P si desfiinţarea 

construcţiei C4 Calea Bucureşti, nr.107, Craiova" (licitaţie deschisă) 

Pentru SCDA CARACAL au fost organizate negocieri fără publicare prealabilă a unui 

anunţ de participare pentru contractele având ca obiecte:  

o achiziţie de grâu de sămânţă categorie biologica superioara PB (prebaza) II Alex 

şi Ciprian; 

o achiziţie de grâu, orz si triticale de sămânţă din categorii biologice superioare; 

o achiziţie de triticale de sămânţă din categorie biologică superioară; 

o achiziţie de grâu de sămânţă din categorii biologice superioare Glosa si Litera. 

Tot prin procedura de negocieri fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare au 

fost derulate si achiziţiile de servicii de colectare a deşeurilor menajere la obiectivele 

Universităţii din Craiova si Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin.  

La sfârşitul anului 2013 a fost demarată procedura având ca obiect  achiziţia de energie 

electrică (acord cadru pe 4 ani) prin procedura de licitaţie deschisa. Tot la sfârşitul anului 

2013 a fost lansată şi prima etapa de achiziţie de echipamente si pachete software pentru 

proiectul POSCCE INCESA. 

Prin intermediul Serviciului Achiziţii Publice in anul 2013 s-au efectuat si achiziţiile 

directe având ca obiect achiziţia de lucrări şi servicii. Astfel, au fost derulate un număr de 

22 achiziţii directe care au dus la întocmirea unui număr de 22 contracte din care: lucrări - 

9 achiziţii directe , servicii - 13 achizitii directe . 

 

4.2. SERVICIUL APROVIZIONARE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE COMENZI 

PRODUSE ŞI SERVICII  

În anul 2013 în cadrul Compartimentului Aprovizionare s-au întocmit un număr de: 989 

comenzi/contracte de produse si servicii.  

În cadrul Compartimentului Urmărire Comenzi s-au întocmit un număr de: 1498  

NRCD / PVR,   1855  Ordonanţări de plata, 12  acte adiţionale,  165 certificate 

constatatoare. 
 

V.  DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ CĂMINE CANTINE 
Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine are în componenţă două servicii: 

Serviciul Cămine – Cantine răspunzător de asigurarea condiţiilor de trai ale 

studenţilor din cadrul Universităţii din Craiova. 

Serviciul Social Administrativ,  răspunzător cu asigurarea condiţiilor materiale şi de 

studiu ale studenţilor în clădirile de învăţământ.  

 

5.1. Căminele şi cantinele studenţeşti 

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3000 de locuri de cazare în cele 11 

cămine studenţeşti din campusuri incluzând şi căminul studenţesc nr. 15 aparţinând de 

C.U.D.T.S. (Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin). 

În anul 2013 la toate căminele studenţeşti, au avut loc lucrări de igienizare, lucrări de 

vopsitorie şi lucrări de reparaţii. Aceste lucrări au fost executate cu personalul propriu al 

Universității din Craiova. 

La căminele 1, 2, 11, 13 si 15 cămine din categoria de confort  III au fost executate 

lucrări de zugrăveli la grupurile sanitare, bucătării, holuri, casa scării precum si lucrări de 

vopsitorii cu vopsea lavabilă a lamperiilor. De asemenea au fost verificate instalaţiile 

electrice şi sanitare şi au fost efectuate remedierile necesare astfel încât să nu fie probleme în 

exploatarea lor de către studenţi. 
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La căminele 3, 6 si 12 care sunt cămine din categoria de confort I au fost zugrăvite 

camerele unde se impunea acest lucru; au fost zugrăvite bucătăriile, holurile, casa scărilor. S-

au verificat şi reparat, unde a fost cazul, instalaţiile electrice şi sanitare. 

La căminul nr.10, cămin din categoria de confort II , în toamna anului 2013 a 

fost încheiată acţiunea de proiectare, modernizare şi renovare a centralei tehnice ce 

deserveşte acest cămin. Valoarea acestei investiţii s-a ridicat la suma de 1.030.377 lei 

proveniţi din venituri proprii cămine cantine. 

În campusul Mecanică, în incinta Căminului nr. 14 au fost efectuate lucrări de 

igienizare în bucătărie. 

De asemenea la toate căminele care aparţin Universităţii din Craiova s-au efectuat 

lucrări de deratizare-dezinsecţie cu o firmă de specialitate. Valoarea aproximativă a 

lucrărilor a fost de 15.000 lei, suma care a provenit din veniturile proprii ale căminelor şi 

cantinelor. 

În ceea ce priveşte reţelele de comunicaţii din campusurile studenţeşti în anul 2013 s-

au realizat următoarele: 

 s-a continuat proiectul "wireless în campusurile studenţeşti" prin instalarea celui de-al 

treilea hotspot în Complex Agronomie si a primului hotspot în Complex Mecanică, proiect 

ce va fi continuat şi în anul 2014; 

 s-a continuat modernizarea infrastructurii prin introducerea fibrei optice în aproape 

toate căminele studenţeşti concomitent cu înlocuirea unor componente şi echipamente ale 

reţelelor din căminele studenţeşti, îmbunătăţindu-se astfel serviciile de furnizare internet 

către studenţi; 

 pe suportul de fibră optică astfel creat a fost posibilă implementarea proiectului de 

supraveghere video şi control acces în toate căminele studenţeşti ale Universităţii din 

Craiova, crescând astfel gradul de siguranţă şi securitate al studenţilor cazaţi în cămine   

În 2013 colaborarea dintre Serviciul Cămine - Cantine şi reprezentanţii studenţilor a fost 

transparentă şi constructivă, dovada fiind faptul că toate cererile de cazare au fost 

soluţionate. 

 

 

 

  

 

 

 

Nr. crt. Căminul 

Nr. studenţi fizici 

români căminizaţi (care 

primesc subvenţia 

simplă) 

Total studenţi 

fizici 

căminizaţi 

Nr. locurilor 

normate în 

cămin 

Nr. solicitări de 

cazare 

Total general 2094 2404 2991 2990 

1 1 332 357 414 413 

2 2 296 329 420 422 

3 3 114 127 160 158 

4 6 150 157 172 170 

5 7 139 153 176 204 

7 10 771 868 960 953 

8 11 58 102 130 128 

9 12 104 116 168 165 

10 13 31 82 130 127 

11 14 56 68 77 70 

12 15 43 45 184 180 
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În anul 2013, veniturile 

proprii ale căminelor au fost în suma 

de 5.615.380 lei, iar subvenţia 

primită de la bugetul de stat a fost 

3.085.427 de lei, rezultând venituri 

totale în valoare 8.700.807de lei. 

În anul 2012, veniturile proprii ale 

căminelor au fost în sumă de 

5.405.513 lei, iar subvenţia primită 

de la bugetul de stat a fost de  

3.032.755 lei, rezultând venituri 

totale in valoare de 8.438.268  lei. 

Doar prin comunicare şi 

sprijin reciproc a tuturor implicaţi în această activitate care priveşte căminele şi cantinele 

studenţeşti am putut oferi studenţilor condiţii de cazare la standarde cât mai înalte 

 

5.2. Spaţiile administrative  

       În cadrul Serviciului Social Administrativ îşi desfăşoară activitatea 100 de angajaţi ca 

personal de execuţie : 

 66 îngrijitoare  

 22 fochişti  

 3 muncitori  

 1 telefonistă 

 1 portar  

 7 administratori .  

Cu acest personal precum şi cu personalul arondat din partea Direcţiei Tehnice au 

fost executate reparaţii curente şi de întreţinere la instalaţiile termice , sanitare , electrice în 

clădirile administrative ,  la punctele şi centralele termice ce deservesc aceste locaţii cât şi pe 

spaţiile verzi ce împrejmuiesc clădirile .  
 

 

 

 

 

 

Prorector, 

Prof.univ.dr. Gabriel Olteanu 
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PRORECTORAT 4 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 
  

 

Structură 

Pentru a răspunde acestor imperative, Prorectoratul RIIA s-a constituit într-o 

structură complexă, capabilă să concretizeze liniile strategice stabilite în Planul strategic al 

UCv (2012-2016), în Planul operaţional al UCv pentru anul 2014 şi în Indicatorii de 

performanţă stabiliţi de Rectorul UCv.  

 

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

1. Preambul 

Procesul de internaţionalizare este una dintre axele prioritare ale Universităţii din 

Craiova şi se concentrează asupra consolidării, extinderii şi valorificării relaţiilor 

Universităţii cu parteneri internaţionali, în scopul accentuării vizibilităţii la nivel european şi 

mondial, al dezvoltării cooperării interinstituţionale şi al asigurării şi perfecţionării calităţii 

procesului educaţional şi ştiinţific. 

Acesta este realizat prin participarea la programele de cooperare europeană şi euro-

atlantică, continuarea procesului de afiliere la asociaţii academice internaţionale sau 

colaborarea cu ambasade, organizaţii de tip Agence Universitaire de la Francophonie, British 

Council, Institutul Cultural Francez. 

Strategia internaţionalizării vizează deopotrivă, consolidarea poziţiei Universităţii din 

Craiova în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, creşterea 

performanţelor academice prin deschiderea constantă către valorile educaţionale, ştiinţifice, 

culturale mondiale.  

 

2. Activităţi desfăşurate în cadrul DRI  în anul universitar 2012-2013 

 

2.1. Elaborarea de materiale 

 

Materiale de lucru 

 Redactarea şi aprobarea Procedurilor pentru mobilităţile Erasmus şi non-

Erasmus 

 Contract de Cazare pentru camin si pentru apartamentul de protocol al UCv- 

definitivarea formei contractului şi traducerea acestuia în limba engleză; 

 Foaie Matricolă în limba engleză pentru incoming students şi crearea 

registrului pentru evidenţa studenţilor Erasmus; 

Materiale promoţionale 
  

 Publicitate în Anuarul AUF; 
 

 

 

 

 

 

 Flyer TOP 15 reasons to study at 
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the UCv  

 

 

 

 

 

 

 

 Mini-broşura UCv 

 Mini-broşura cercetare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flyer grup Facebook Erasmus – Craiova 
 

 

 

 

 

 

 Flyer concurs My Erasmus Story 

 Diplome pentru stagiile FLE organizate de CRU,  

 Afiş Erasmus+ 

 Afişe pentru mediatizarea evenimentelor internationale de la UCv 

 Traducerea în limba engleză a rubricii Relaţii Internaţionale de pe site-ul 

www.ucv.ro (publicarea online este prevazută pentru luna aprilie 2014); 

 

2.2. Implicare DRI în acţiuni ale UCv de asigurare a vizibilităţii naţionale şi 

internaţionale 

DRI s-a implicat în toate activităţile desfăşurate la nivelul UCv menite să contribuie 

la creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei. 
 

2.2.1. Cursuri de vară de limba română 

DRI a fost co-organizator al Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi, ediţia 2013. 

Universitatea din Craiova a organizat 15 ediţii ale Cursurilor de Vară Constantin 

Brâncuşi până în anul 2013, în vederea promovării pe plan internaţional a valorilor 

româneşti, dar şi ca urmare a creşterii intersului pentru limba, 

cultura şi civilizaţia românească. Cursurile de vară se adresează 

romaniştilor (profesori, cercetători, traducători, studenţi), precum şi 

tuturor celor interesaţi de cunoaşterea spiritualităii româneşti. 

Organizarea cursurilor este structurată pe trei niveluri (începători, 

mediu, avansat), având ca scop învăţarea limbii române şi/sau perfecţionarea cunoştiinţelor 

dobândite anterior. Ultima ediţie a Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi s-a desfăşurat la 

Craiova în perioada 22 iulie - 10 august 2013. La aceasta au luat parte 24 de studenţi din ţări 



 92 

precum Franţa, Italia, Germania, Belgia Valonă, Turkmenistan, Bulgaria, Serbia, Cehia şi 

Slovacia. 
 

2.2.2. Deschiderea Centrului de limbă şi cultură poloneză  

DRI a contribuit la organizarea evenimentului prilejuit de deschiderea oficială a 

Centrului de limbă şi cultură poloneză a avut loc pe data de 22 

ianuarie 2014 la sediul Bibliotecii din Cartierul Lăpuş, Strada 

Tehnicii. 

Universitatea din Craiova recunoaşte importanţa contactului 

direct cu vorbitori nativi de limbă străină şi investeşte constant în 

crearea de noi oportunităţi în acest sens. Pe baza acordurilor bilaterale 

sau a participării la programe internaţionale de cooperare academică, 

Universitatea din Craiova poate să trimită lectori de limbă şi civilizaţie românească la 

universităţile partenere şi să primească lectori străini în cadrul lectoratelor sale. Acestea sunt 

o componentă importantă a procesului de internaţionalizare al Universităţii din Craiova, 

jucând un rol important în ceea ce priveşte îndepărtarea barierelor culturale şi familiarizarea 

tinerilor studenţi cu aspecte mai mult sau mai puţin cunoscute, specifice unei civilizaţii 

străine.  

Înfiinţarea acestui centru se înscrie în strategia Universităţii din Craiova de cooperare 

internaţională, de încurajare a schimburilor culturale şi lingvistice, de promovare a limbilor 

străine. Centrul are ca obiectiv  promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei poloneze prin 

activităţi diverse realizate cu sprijinul nemijlocit al Ambasadei Republicii Polone  la 

Bucureşti. 

La acest eveniment au participat oficialităţi de la nivel local, naţional şi internaţional, 

precum şi conducerea Universităţii din Craiova. 
 

2.2.3. Conferinţe internaţionale 

 Prelegerea şi expoziţia În ritmul epocii – Viaţa Kazimierei Iłłakowiczówna, 

organizate în parteneriat cu Ambasada Republicii Polone la Bucureşti şi 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Prelegera a fost susţinută de 

Radosława Janowska-Lascar, pe data de 4 aprilie 2013, în Sala Albastră şi a 

vizat relaţiile româno-polone; 

 

 

 

 

 Conferinţele Jean Louvet – Son époque et son œuvre, Jean Louvet - L’œuvre 

et sa mise en scène, Jean Louvet et Georges Simenon, susţinute de Vincent 

Radermecker de la Arhivele Muzeului Literaturii din Bruxelles, Belgia, pe 

datele de 3 şi 4 decembrie 2013; 

 Conferinţa Cultural identity and media use: Korean wave a 

new communication order, susţinută de Sunny Yoon, 

profesor universitar în cadrul Departamentului de Media şi 

Comunicare de la Universitatea Hanyang, Coreea de Sud, 

totodată şef al secţiei de Cultură Vizuală a Asociaţiei 

Internaţionale Pentru Media şi Cercetare Comunicaţională  (IAMCR) şi şef al 
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Seţiei Media a Societăţii Coreene pentru Jurnalism şi Comunicare (KSJCS), 

de pe 16 iulie 2013 
 

2.2.4. Evenimente internaţionale 

 Organizarea întâlnirii bursierilor Ministerului Afacerilor Externe, organizată 

în cooperare cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, la care au fost 

prezenţi toţi studenţii străini de la Anul pregătitor de Limba Română şi 

reprezentanţi ai Ministerului; 

 Organizarea evenimentului Descoperă Coreea, pe 11 şi 12 octombrie 2013 în 

colaborare cu Asociaţia Interculturală Româno-

Coreeană (AIRC) şi cu sprijinul Centrului Cultural 

Coreean de la Budapesta şi al Ambasadei Republicii 

Coreea în România. DRI a desfăşurat o serie de 

evenimente culturale ce au reunit  cunoscători de 

limbă coreeană din România şi au marcat „Ziua 

alfabetului coreean” – Hangul Day şi ediţia a doua a 

Concursului Naţional de Discurs in limba coreeană. La aceste evenimente au 

luat parte Consulul General al Ambasadei Coreei de Sud la Bucuresti, Lee 

Yong-il, fostul Amasador al României în Coreea de Sud, Izidor Urian, tineri 

studenţi coreeni, dar şi iubitori ai culturii coreene din România; 

 Deschiderea Centrului de formare şi examinare DELF/DALF. Universitatea 

din Craiova a devenit în 2014, pentru prima dată, centru de pregătire şi testare 

a competenţelor lingvistice de limba franceză DELF DALF, 

fapt ce reprezintă pentru instituţia noastră şi pentru mediul 

local o oportunitate extraordinară, atât din punctul de vedere al 

accesibilităţii pentru obţinerea unui certificat de limbă 

recunoscut de Institutul Francez, cât şi din perspectiva 

procesului dinamic şi continuu al internaţionalizării. DRI 

asigură înscrierea candidaţilor şi contribuie la organizarea întregii activităţi; 

 Decernarea titlurilor Doctor Honoris Causa: În perioada analizată au fost 

acordate patru titluri de Doctor Honoris Causa: 

 

  

O

r 

 O

r

g

a

n

i

z 

 

 Organizarea Forumului economic regional (în colaborare cu DRMS-EC, 

DPMI) în aprilie 2013 

 Organizarea FrancoJob (aprilie 2013). Franco Jobs este un eveniment 

organizat la nivel naţional de Lectoratele de Limba Franceză din România. 

Aflat la cea de-a doua ediţie la Universitatea din Craiova, Franco Jobs s-a 

desfăşurat sub forma unor ateliere de inserţie profesională, organizate de 

Lectoratul de Limba Franceză, în colaborare cu Departamentul de Relaţii cu 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Facultatea Data Universitatea 

1.  Gheorghe Vlăduţescu Ştiinţe Sociale 20.06.2013 Academia Română 

2.  Joachim Zentes 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

17.05.2013 
Universitatea Saarland, 

Saarbucken, Germania 

3.  Ernst von Lavante Mecanică 16.05.2013 
Universitatea Duisburg- 

Essen, Germania 

4.  Nicolas Queloz 
Drept şi Ştiinţe 

Administrative 
26.04.2013 

Universitatea din Fribourg, 

Elveţia 
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Mediul Socio-Economic şi Cultural şi Departamentul de Relaţii Internaţionale 

ale Universităţii din Craiova. Prin intermediul acestui eveniment dialogul 

dintre tinerii absolvenţi de studii francofone şi agenţii de recrutare a fost 

foarte mult uşurat, în vederea consilierii lor şi pentru prezentarea unor 

propuneri de oferte de locuri de muncă adaptate pregătirii profesionale a 

participanţilor. La Franco Jobs au luat parte reprezentanţi ai site-ului de 

recrutare www.franco-jobs.com, dar şi angajatori din toate domeniile de 

activitate din regiunea Oltenia aflaţi în căutarea de personal francofon. 
 

2.2.5. Proiecte internaţionale 

a. Erasmus Mundus. Departamentul de Relaţii Internaţionale a contribuit la depunerea a 

două aplicaţii în cadrul Programului Erasmus Mundus în perioada analizată două 

aplicaţii în cadrul programului Erasmus Mundus: 

 Puentes del Mundo, proiect coordonat de University of Patras, Grecia (3 

februarie 2014); 

 HALIADES: Erasmus Euro-IberoAmerican Ambient Intelligence Network, 

proiect coordonat de Universidad de Málaga (9 ianuarie 2014) 

b. Mevlana Exchange Programme. Universitatea din Craiova a iniţiat un nou proiect de 

mobilităţi, în parteneriat cu Universitatea Mehmet Akif Ersoy din Burdur, Antalya. 

Mevlana este un program fondat de Guvernul din Turcia şi dezvoltat de Consiliul 

Educaţiei Superioare din Turcia. În cadrul acestui program schimburile sunt 

bilaterale, mobilităţile outgoing de la Universitatea din Craiova presupun: 

 280 $/lună pentru mobilităţile de studiu pentru studenţi; 

 25 $/zi pentru mobilităţile de predare ale staff-ului academic; 

 Cazarea este gratuită pentru studenţi şi staff-ul academic; 

 Transportul este asigurat pentru mobilităţile staff-ului academic 

c. AUF Gouvernance. Universitatea din Craiova este partener în Proiectul internaţional 

finanţat de Agence Universitaire de la Francofonie: Renforcement de l’expérience 

internationale individuelle comme levier de la politique globale de l’université, 

coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca. Perioada de derulare: 2013-

2015. Buget: 25.000 EUR. 
 

2.3. Activităţi în cadrul Programului ERASMUS 
 

2.3.1. Semnarea Cartei Erasmus (EUC) 2014-2021 

Depunerea aplicaţiei pentru obţinerea Cartei Erasmus pentru Universităţi (EUC) 

pentru perioada 2014-2021 a avut loc în luna mai 2013. În urma acestei aplicaţii, 

Universitatea din Craiova a obţinut Carta Erasmus şi are dreptul să participe la toate acţiunile 

Erasmus (mobilităţi, proiecte, parteneriate etc.). 
 

2.3.2. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului 

Erasmus+ - Kay Action 1  
 

2.3.3. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS 

În vederea corectei informări a beneficiarilor de mobilităţi ERASMUS pentru anul 

universitar 2014-2015 şi a motivării acestora, DRI a iniţiat şi organizat o serie de activităţi 

suport, care vizează dinamizarea schimburilor internaţionale şi creşterea nivelului de 

competenţă lingvistică a participanţilor la aceste schimburi: 

 

http://www.franco-jobs.com/
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a. Organizarea de cursuri de limbi străine gratuite în colaborare cu Facultatea de Litere 

pentru studenţii outgoing:  cursuri de  limba franceză, spaniolă şi engleză; 

b. Organizarea cursului de limba română în colaborare cu DLMA pentru studenţii 

străini incoming; 

c. organizarea cursurilor de limba franceza pentru elevii de liceu si pentru profesori la 

CRU – (cu ajutorul unei stagiare FLE - Yasmine Mada); 

d. Organizarea pe data de 21 februarie 2014 a Seminarului de informare Erasmus+, în 

parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 

e. Organizarea pe data de 12 martie 2014 a prezentării oficiale a programului de 

moblitate ERASMUS+ pentru studenţii UCv; 

f. Crearea programului de tutorat (Buddy System) pentru studenţii străini care studiază 

la UCv. Buddy System funcţionează in sistem de voluntariat şi presupune implicarea 

studenţilor români în activităţi internaţionale desfăşurate la nivel instituţional şi 

oferirea permanentă a sprijinului necesar studenţilor străini 

pentru adaptarea lor la viaţa academică şi social-culturală 

locală; 

g. Organizarea evenimentului Welcome Day. Pe 1 noiembrie 

2013 Universitatea din Craiova a organizat 

evenimentul „Welcome Day” pentru a le ura, în mod oficial, 

bun venit la Craiova studenţilor străini, beneficiari ai unor burse de mobilitate 

Erasmus sau pe bază de acorduri interinstituţionale. La Welcome 

Day au luat parte studenţii străini veniţi din ţări precum Spania, 

Franţa, Turcia, Grecia şi Kazahstan, coordonatorii departamentali 

care le vor îndruma parcursul academic timp de un semestru sau 

un întreg an academic, dar şi reprezentanţi oficiali ai universităţii 

craiovene şi membri ai Departamentului de Relaţii Internaţionale; 

h. Organizarea evenimentului Foreign Student Day. Pe 6 decembrie 2013 a avut loc 

evenimentul internaţional Foreign Student Day, o reuniune a studenţilor străini 

Erasmus şi de la anul pregătitor de limba română, desfăşurată sub forma unui schimb 

intercultural, în vederea cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor specifice ţărilor de 

provenienţă ale studenţilor străni de la UCv;  

i. Completarea şi actualizarea Platformei Erasmus: www.studenterasmus.ro; 

j. Crearea grupului Facebook Erasmus – Craiova. 

 

 

 

 

2.3.4. Acorduri ERASMUS 

DRI a facilitat înnoirea contractelor Erasmus existente şi a mediat încheierea de noi 

acorduri, în cadrul Programului Erasmus+, pentru perioada 2014-2020/21. Procesul este încă 

în derulare. 
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2.3.5. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Programului ERASMUS 

Acordurile bilaterale din cadrul programului ERASMUS au permis realizarea de 

schimburi şi mobilităţi pentru studiu şi plasament, atât pentru studenţi, cât şi pentru 

profesori. 
 

Mobilităţi Studenţi Incoming 

În anul universitar 2013-2014, Universitatea din Craiova, prin intermediul 

Departamentului de Relaţii Internaţionale, a urmărit atragerea unui număr cât mai mare de 

studenţi Erasmus. 

Această acţiune a fost susţinută de intensificarea colaborărilor din cadrul acordurilor 

bilaterale, de definitivarea şi simplificarea procedurilor şi prin implicarea activă şi efectivă a 

membrilor DRI în procesul de informare, promovare şi selecţie a studenţilor Erasmus 

Incoming.  

Situaţia mobilităţilor Erasmus pentru perioada amintită mai sus este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Mobilităţi Studenţi Outgoing 

Până la data de 15 martie 2014, în cadrul programului Erasmus, au fost efectuate 112 

mobilităţi Erasmus de studiu şi 41 de mobilităţi Erasmus de plasament pentru studenţi. 

Dorim ca la finalul anului universitar 2013-2014 să atingem pragul de 160 de mobilităţi 

efectuate de studenţii Universităţii din Craiova. 
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2.4. Activităţi în cadrul Programului de Burse - Mecanismul financiar SEE 

 

2.4.1. Acorduri cu ţări din spaţiul SEE 

La începutul anului universitar 2013-2014, Universitatea din Craiova înregistra o 

singură colaborare cu spaţiul scandinav, respectiv cu Universitatea Vestfold University 

College, din Norvegia, în cadrul Programului Erasmus. Ulterior, Universitatea din Craiova, 

prin demersurile întreprinse de către membrii DRI, şi-a extins aria de cooperare către spaţiul 

scandinav, dezvoltând noi parteneriate academice în cadrul Programului de Burse şi 

cooperare instituţională – Mecanismul financiar SEE, cu alte universităţi din Norvegia şi, 

pentru prima data, cu universităţi din Islanda. Noile acorduri sunt în vigoare până în anul 

2016 şi sunt încheiate cu următoarele instituţii: 

 Vestfold University College, Norvegia 

 Nesna University College, Norvegia 

 Norwegian School of Theology, Norvegia 

 Harstad University College, Norvegia 

 Bifrost University, Islanda 

 University of Iceland, Islanda 
 

2.4.2. Mobilităţi în cadrul Programului de Burse şi Cooperare instituţională finanţat 

prin Mecanismul SEE 

Obţinând finanţare în Cadrul proiectului de mobilităţi în învăţământul superior, depus 

în data de 18 octombrie 2013, la Universitatea din Craiova se vor efectua pe întregul parcurs 

al semestrului al doilea al anului academic 2013-2014, următoarele mobilităţi outgoing: 

 O mobilitate de plasament pentru studenţi la Vestfold University College 

 O mobilitate de instruire pentru profesori la Vestfold University College 

 O mobilitate de predare pentru profesori la Norwegian School of Theology 

 O mobilitate de predare pentru profesori la Nesna University College 

 Două mobilităţi de instruire pentru profesori la Bifrost University 

 

2.5. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 
 

2.5.1. Acorduri valabile 2013-2014 

În prezent există 37 de acorduri semnate la nivel interinstituţional între Universitatea 

din Craiova şi 20 ţări.  
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2.5.2. Acorduri semnate în perioada 2013-2014 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri interinstituţionale: 

 7 martie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituţională între 

Universitatea din Craiova şi University of Belgrade, Serbia; 

 8 martie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Sofia Universiy ST. Kliment Ohridsky, 

Bulgaria; 

 30 aprilie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Zhubanov Aktobe Regional State University, 

Kazakhstan; 

 8 mai 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și University of Milano – Biococca, Italia; 

 25 mai 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Universita di Messina, Italia; 

 2 iulie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Hitit University, Turcia; 

 11 iulie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Université El Oued, Algeria; 

 16 august 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Université Felix Houphouet – Boigny de 

Cocody, Coasta de Fildeș; 

 3 septembrie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Université linguistique d'Etat V. Brusov 

d‟Erevan, Armenia; 

 5 Noiembrie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și University of Halabja, Irak.  

În prezent, au loc discuţii la nivel instituţional în vederea primirii unui număr de 2 

studenţi de la Universitatea Zhetysu State University, Kazakhstan. 
 

2.5.3 Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 

Nr.crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. 
K. Zhubanov Aktobe Regional 

State University, Kazakhstan 

Mobilitate de studiu incoming 

(5 studenţi) 



 99 

 

2.6. Iniţierea unor noi colaborări internaţionale prin: 

a. Întâlniri cu potenţiali parteneri străini: 

 Bavarian Xperts – dezvoltarea unui proiect pilot în vederea recrutării 

studenţilor din domeniul IT pentru efectuarea unor stagii de practică în 

companii germane; 

 ESN Craiova – Departamentul de Relaţii Internaţionale, cu sprijinul 

voluntarilor din programul Buddy System şi cu alţi studenţi doritori de la 

Universitatea din Craiova, duce trataive cu organizaţii din ţară şi din 

străinătate în vedere înfiinţării Organizaţiei ESN Craiova. 

b. Intensificarea comunicării cu partenerii actuali în vederea extinderii programelor 

existente pe domenii noi de specialitate. 
 

2.7. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională  

 Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI 

 Afişarea cu regularitate la avizierul DRI şi pe site-ul UCv, la rubrica Relaţii 

Internaţionale, a tuturor ofertelor de burse pentru studenţii şi cadrele didactice ale 

UCv 

 Transmitea rapidă şi ritmică prin E-mail a tuturor informaţiilor primite de la 

ANPCDEFP şi de la parteneri actuali sau potenţiali în vederea înştiinţării prompte a 

studenţilor şi cadrelor didactice ale UCv cu ajutorul Consiliului DRI. 

 Stimularea şi susţinerea tuturor iniţiativelor transmise direct la DRI sau prin 

intermediul Consiliului DRI. 
 

2.8. Colaborarea cu Agenţia Universitară a Francofoniei 

AUF este unul dintre partenerii strategici ai UCv, instituţia noastră fiind membru 

titular al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) încă din anul 1995. În tot acest timp s-

au desfăşurat la Universitatea din Craiova o serie importantă de proiecte de colaborare.  

Cele mai importante activităţi comune derulate cu implicarea DRI în perioada 

analizată au fost: 
 

2.8.1. Burse Eugen Ionescu 

În perioada 16 septembrie – 16 noiembrie 2013, DRI a primit un număr considerabil 

(89) de candidaturi depuse în vederea obţinerii unei burse de cercetare doctorală sau 

postdoctorală în cadrul programului Eugen Ionescu 2013-2014. 

Candidaturile depuse au fost supuse atenţiei conducătorilor de doctorat iar candidaţii 

acceptaţi au primit două documente : Attestation d’accueil şi Protocole de recherche. 

În urma selecţiei realizate de către reprezentanţii AUF, 9 % din numărul total de 

candidaţi au fost acceptaţi şi beneficiază în prezent de o bursă de cercetare doctorală şi 

postoctorală la Universitatea din Craiova. 

 

2. Université El Oued, Algeria 
Stagiu de cercetare incoming 

(1 profesor stagiar) 

3.  
Kangwon National University, 

Korea 

Mobilitate de studiu outgoing 

(3 studenţi) 

4.  
Université Paris Sud - IUT de 

Cachan 

Mobilitate de plasament incoming 

(6 studenţi) 
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2.8.2. Centre de réussite universitaire (CRU) 

DRI a contribuit la organizarea evenimentului prilejuit de Deschiderea oficială a 

Centrului de reuşită universitară (CRU) de la Universitatea din Craiova a avut loc pe data de 3 

iunie 2013, în prezenţa Domnului Abderrahmane RIDA, directorul Biroului Europa Centrală 

şi Orientală, Agenţia Universitară a Francofoniei. 

 Realizarea acestui Centru de reuşită universitară a fost 

posibilă cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei, 

amplu proiect de care beneficiază şi universitatea noastră. 11 

asemenea centre au mai fost inaugurate în 2012 şi 2013 în 

cinci ţări din Europa Centrală şi Orientală (Bulgaria, Croaţia, 

Republica Moldova, România, Turcia).  

 Centrul de reuşită universitară este deschis tuturor 

studenţilor universităţii, dornici să îşi perfecţioneze nivelul de 

competenţă orală şi scrisă în limba franceză, propunând 

activităţi interesante şi atractive pentru toţi iubitorii limbii, 

culturii şi civilizaţiei franceze. 

 

DEPARTAMENTUL DE PUBLICAŢII ŞI MIJLOACE DE 

INFORMARE 

 

1. Organizare DPMI, Director Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu 

Structura departamentului: 

o Grupul de experţi: Ing. Liviu Nedelcu, revizori lingvistici: Lect. univ. dr. Monica 

Tilea, Lect. univ. dr. Ana Maria Trantescu, Asist. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. 

dr. Daniela Rogobete, Lect. univ. dr. Cosmin Dragoste, Asist. univ. dr. Oana Duţă, 

Asist. univ. dr. Anca Păunescu. 

2. Centrul de traduceri Translatio 
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2.1. Extinderea grupului de traducători – interpreţi (Lect. univ. dr. Ana Maria Trantescu, 

Asist. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Mihai Coşoveanu, Lect. univ. dr. 

Adriana Lăzărescu, Lect. univ. dr. Roxana Zamfira; Asist. univ. dr. Oana Duţă) prin 

cooptarea de studenţi ai specializării Traducere-Interpretare, Masterului Limba 

engleză şi limba franceză. Traducere şi terminologie juridică europeană. 

2.2. Organizarea şi gestionarea activităţii de traducere: 

 Colecţia Repere: 27 de titluri (din franceză şi 

engleză) în planul editorial pentru 2013-2014; 3 

traduceri din franceză deja publicate şi prezente 

în librării, 2 traduceri din franceză în curs de 

publicare; 2 traduceri din engleză în curs de 

publicare; 

 Participare la lansarea de cărţi din colecţia 

Repere în cadrul Târgului de carte Gaudeamus 

(26.02.2014); 

 Traducerea documentelor oficiale (acte de studii) pentru beneficiari externi – 

7 contracte de prestări servicii; 

 Realizarea contractelor de traducere şi a proceselor verbale de predare-

primire; 

 Continuarea activității de traducere/revizie lingvistică a Teaching Packages 

aferente specializărilor din cadrul facultăţilor. 

 Realizarea traducerii Sumarului recomandărilor comisiei EUA (martie 2013) 

pentru UCV, a raportului EUA (mai 2013) și a Sumarului observațiilor și 

recomandări globale EUA pentru universitățile din România supuse evaluării 

(iunie 2013) în vederea diseminării acestora către comunitatea academică 

UCV. 

 Selecția materialelor informative şi documentelor postate pe site-ul UCV în 

limba română și traducerea acestora în vederea realizării versiunii în limba 

engleză a site-ului UCv (august 2013 – prezent). 

 Organizarea de servicii de traducere și de consultanță lingvistică în limba 

engleză sau în altă limbă de circulație internațională în vederea publicării 

articolelor științifice în reviste de specialitate sau alte publicații (volume 

colective, volume ale unor conferințe internaționale, antologii etc) indexate în 

baze de date internaționale. Consultanța lingvistică include traducerea 

normelor de redactare și publicare și gestionarea corespondenței cu editorul 

până la acceptarea versiunii finale a articolului (din 31.10.2013). 

 Realizarea de contracte/protocoale de colaborare și a traducerii acestora: 

Contract cadru de cooperare între European Training Centre Copenhagen, 

Danemarca și Universitatea din Craiova (februarie 2014). 

 Realizarea traducerii documentelor operaționale pentru diverse entități UCv: 

metodologia CRID, contractul de cazare studenți, posturi didactice scoase la 

concurs etc. 

 Realizarea versiunii în limba română și în limba engleză a invitațiilor către 

diverse entități pentru participarea la evenimentele organizate de UCv: 

invitații către ambasade, felicitări etc. 

 Realizarea interpretariatului la manifestările organizate de UCv:  

o Forumul economic regional (10-11.04.2013); 
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o Decernarea titlui de Doctor Honoris Causa al UCv Prof. Joachim 

Zentes de la Universitatea Saarland, Saarbucken, Germania 

(15.05.2013); 

o Craiova Business Days (3-4.07.2013); 

o Evenimentul de implementare a proiectului Dorothy (dezvoltarea 

clusterelor regionale pentru cercetarea și implementarea logisticii 

urbane ecologice) (13.02.2014); 

o Realizarea interpretariatului la întâlnirile bilaterale: delegații ale 

mediului de afaceri – Ford S.A. Romania, delegații ale unor 

universităţi din străinătate - Universitatea din Southampton, Marea 

Britanie etc; 

 

3. Activități organizate de DPMI/participare la organizare:  

 Realizarea de materiale promoţionale - solicitarea şi  procesare de date în vederea  

actualizării broşurii UCv; 

 Broşura Univerităţii în limba engleză şi în limba franceză; 

 Prezentarea programelor de studii în limbi străine de la UCv (Facultatea de 

Economie şi Administrarea afacerilor, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică, Facultatea de Litere), 

 Participare la organizarea celei de-a doua vizite EUA, precum şi a documentaţiei 

aferente (de ex. Conf.univ.dr. Titela Vîlceanu a fost desemnată membru în echipa de 

autoevaluare EUA a UCv şi persoană de contact, Ing. Liviu Nedelcu - organigrame 

UCv şi suport tehnic; elaborarea documente adiţionale solicitate de comisia EUA; 

programul vizitei etc); 

 Participare la organizarea Forumului economic regional, în colaborare cu DR-MESC 

(10-11.04.2013) - 

corespondenţa cu 

ambasadele invitate 

la acest eveniment; 

implicare în 

stabilirea 

programului 

evenimentului; 

participare la 

emisiuni TV pentru 

promovarea acestui eveniment etc; 

 

 Consultanţă și training lingvistic acordat studenţilor UCv pentru depunerea 

candidaturilor în cadrul competiţiei Fulbright Student Award pentru burse de studiu 

în SUA, an academic 2014-2015 (aprilie 2013); 

 Participare la organizarea evenimentului „Săptămăna limbilor străine”, ediţia I, 

acţiune iniţiată de DLMA - simularea examenelor CAE 

(Cambridge Advanced Examination) și ILEC (International 

Legal English Certificate) (28-3.05.2013); 

 Participare la organizarea evenimentului Noaptea 

cercetătorilor pentru promovarea cercetării în rândurile 

publicului larg (septembrie 2013); 

 Întâlnire de lucru cu Directorul Regional al European 

Training Centre Copenhagen, Danemarca în vederea semnării contractului cadru de 

coooperare (5.02.2014). 
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 Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai companiei FORD România S.A., acţiune iniţiată 

de DR-MESC, în vederea prestării de servicii de training lingvistic pentru angajaţii 

FORD România S.A. și designului curricular al unor programe de formare centrate 

pe nevoile și interesele comapniei (20.02.2014). 

 

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE 

ACADEMICĂ (DRPIA) 
 
1.Obiective  

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică al Universităţii din Craiova  

are ca obiective esenţiale:  

 promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a 

performanţelor Universităţii;  

 sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, cu 

privire la excelenţa condiţiilor de studiu şi de cercetare oferite de Universitate;  

 prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile 

comunităţii universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;  

 promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor 

Universităţii;  

 stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor 

personalităţi academice marcante ale Universităţii;  

 prezentarea relaţiilor internaţionale ale Universităţii şi a ofertei de cooperare 

academică cu instituţii similare din străinătate. 

 Departamentul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine Academică 

asigură o relaţie constantă şi onestă cu reprezentanţii presei, prin furnizarea către 

aceştia de informaţii publice, de interes mediatic, în special prin: 

 invitarea reprezentanţilor presei la evenimente importante din viaţa 

universităţii; 

 organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai 

conducerii universităţii; 

 redactarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, asigurând, totodată, şi 

difuzarea acestora către mass – media; 

 elaborarea agendei media a rectorului şi prorectorilor; 

 monitorizarea zilnică a presei scrise;  

 susţinerea şi realizarea unor evenimente,  acţiuni, cu impact social, economic 

şi mediatic, adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului academic, din 

cercetare şi economie, pentru a menţine în actualitate şi pentru a dezvolta imaginea 

Universităţii. 

 

2. Organizare şi conducere 

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică este coordonat de lect. univ. 

dr. director Cristian Valeriu Stanciu, care este sprijinit în activitatea sa de către un ofiţer de 

presă (Georgiana Stănescu).  

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică ţine legătura cu 

facultăţile/departamentele de la nivelul facultăţilor prin responsabilii pentru asigurarea 

imaginii academice din fiecare facultate,  desemnaţi de colectivele respective. 

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică  are în  subordine Comisiile 

de Relaţii Publice şi Imagine Academică organizate la  nivelul facultăţilor. 
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 Consiliul pentru Relaţii Publice şi Imagine Academică are rol consultativ şi este 

format din responsabilii pentru asigurarea imaginii academice din fiecare facultate a 

Universităţii.  

Organigramă Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică 

 

 
 

 

 

3.Activităţi desfăşurate în cadrul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine 

Academică  în perioada  martie 2013 – martie 2014 

 

3.1.Mediatizarea activităţii Universităţii din Craiova 

În perioada martie 2013-martie 2014 au fost redactate şi transmise instituţiilor mass 

media locale şi naţionale 115 comunicate de presă, toate acestea fiind mediatizate de 

televiziuni, radio sau ziare. Dintre acestea, 11 au fost  mediatizate sau amintite şi în presa 

centrală prin prisma invitaţilor de marcă ce au participat la evenimentele organizate de 

Universitatea din Craiova, precum inaugurarea Sediului de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Sociale, Forumul Economic Regional sau deschiderea anului universitar 2013-2014. De 

asemenea, punerea în scenă a piesei „D-l Goe”, de I.L. Caragiale, avându-i ca actori 

principali pe câţiva studenţi din ţări exotice precum Zimbabwe sau Sri Lanka a stârnit 

interesul tuturor televiziunilor naţionale importante, evenimentul fiind difuzat la ştirile de la 

Realitatea Tv, Antena 3, Antena 1, Prima TV, România Tv sau Kanal D. În plus, a fost 

mediatizat şi în ziarele naţionale (Adevărul, Evenimentul Zilei) şi de agenţia de presă 

Mediafax.  De asemenea Universitatea din Craiova a fost în anul 2013 şi în centrul celei mai 

importante campanii de presă demarate de postul de televiziune naţional Digi 24. Emisiunea  

„Raport de ţară”, moderată de Cosmin Prelipceanu a fost realizată din incinta sediului de la 

Facultatea de Drept, clădirea fiind prezentată ca fiind una dintre cele mai moderne din 

România, iar rectorul UCV, prof. univ, dr. Dan Claudiu Dănişor, dat ca exemplu pozitiv 

pentru realizările sale. Locaţia a fost aleasă din 10 posibile din Craiova.  

În perioada admiterii 2013, sesiunile vară/toamnă au fost derulate campanii media 

pentru a atrage un număr cât mai mare de studenţi la Universitatea din Craiova. Facultăţile 

care au avut probleme în ceea ce priveşte numărul de studenţi  înscrişi au fost sprijinite de 

DRPIA pentru a participa la emisiuni televizate, iar zilnic au fost transmise comunicate de 

presă în acest sens, care au fost preluate de instituţiile media.  

De asemenea, DRPIA a sprijinit fiecare facultate în parte atunci când a avut nevoie 

de mediatizare a unui eveniment şi s-a implicat în organizarea de conferinţe de presă.  

În perioada martie  2013 – martie 2014, reprezentanţii Departamentului de Imagine 

Academică au menţinut o relaţie bună cu  jurnaliştii acreditaţi la Universitatea din Craiova, 
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atât din presa naţională, cât şi locală  prin organizarea de evenimente care au avut drept scop 

o mai bună colaborare (exemple: întâlnirea de final de an cu toţi reprezentanţii media 

acreditaţi la universitate sau întâlnirea de 8 martie cu jurnalistele). 

 

3.2.Detalierea evenimentelor mediatizate  

1. Invitaţie la spectacolul “Mărţişor Muzical, eveniment organizat de Departamentul Arte 

(07.03.2013) 

2. Comunicat “Caravana învăţământului doljean” ajunge în judeţul Vâlcea, eveniment 

organizat de Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională din cadrul Universităţii din 

Craiova (13.03.2013) 

3.  Comunicat şi invitaţie la conferinţa “Libertate şi dezvoltare”, susţinută de Alteţa Sa 

Regală Principele Radu al României (14.03.2013) 

4.  Comunicat şi invitaţie la “International exchange”, înscrieri la Programul Erasmus 

(14.03.2014) 

5.  Comunicat şi invitaţie la conferinţa de presă pentru lansarea nolui website al UCV 

(15.03.2013 ) 

6.  Comunicat şi invitaţie la concertul “Arte Giovane”, organizat de Departamentul Arte 

(23.03.2013 ) 

7.   Comunicat “Şcoala altfel”, Departamentul de Fizică din cadrul Universităţii din Craiova 

îşi prezintă oferta educaţională (01.04.2013) 

8.  Comunicat şi conferinţă de presă despre propunerile Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative pentru revizuirea Constituţiei României (02.04.2013) 

9. Comunicat de presă premii “Proinvent”, cadrele didactice ale Universităţii din Craiova au 

participat în perioada, 19-22 martie 2013, la Ediţia a XI-a a Salonului Internaţional al 

Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii de la Cluj-Napoca şi au obţinut mai multe premii şi medalii 

(02.04.2013)  

10.  Comunicat de presă premii obţinute la “Freescale Cup – fosta Motorola” de studenţii 

Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (03 04.2013) 

11.   Invitaţie şi comunicat de presă “În ritmul epocii”, Viaţa Kazimierei Illakowicyowna, 

eveniment organizat de Universitatea din Craiova în colaborare cu Ambasada Poloniei 

(03.04.2013) 

12. Comunicat şi invitaţie la concertul simfonic “Un zeu al muzicii clasice”, eveniment 

organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (04.04.2013) 

13.   Comunicat de presă despre cadrele didactice ale Departamentului de Fizică din cadrul 

UCV care oferă meditaţii gratuite elevilor pentru bacalaureat (04.04.2013) 

14.   Comunicat de presă  Conferinţa internaţională “După comunism”, eveniment organizat 

de Departamentul de Istorie din cadrul Universităţii din Craiova (05.04.2013) 

15.   Comunicat reorganizare Facultatea de Ştiinţe Sociale (08.04.2013) 

16.  Invitaţie şi comunicat de presă “Franco jobs – locuri de muncă pentru studenţii 

francofoni şi francofili” (08.04.2013) 

17.  Comunicat de presă Conferinţa internaţională “Politică, Diplomaţie. Cultură 1.0 ”, 

eveniment organizat de Departamentul de Istorie (10.04.2013) 

18.  Comunicat de presă “Forumul Economic Regional” (11.04.2013) 

19.   Comunicat întâlnire reprezentanţii Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică 

cu ambasadorul Danemarcei, Excelenţa Sa Michael Sternberg (12.04.2013) 

20.   Comunicat de presă Hexagonul Facultăţii de Drept (14.04.2013) 

21.  Conferinţa bienală “Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, eveniment organizat de 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (19.04.2014) 

22.  Comunicat de presă prelegere “Perspective UE în contextual globalizării”, eveniment 

organizat de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (22.04.2013) 
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23.  Comunicat de presă lansare “Master în didactica limbii franceze ca limbă străină” 

(25.04.2013) 

24.  Comunicat de presă inaugurare noul sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative (25.04.2013) 

25.  Comunicat Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea “Economie şi 

dezvoltare durabilă”, eveniment organizat de Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor (13.05.2013) 

26.  Comunicat de presă “Conferinţa Internaţională în Inginerie Mecanică”, eveniment 

organizat de Facultatea de Mecanică (15.05.2013) 

27.  Invitaţie acordare titlu Doctor Honoris Causa lui Joachim Zentes de la Universitatea 

Saarland, Saarbruken din Germania (16.05.2013) 

28.  Comunicat rezultate “European Exibition of Creativity and Inovation Euroinvent 2013”, 

Iaşi  (20.05.2013) 

29.   Comunicat  întâlnirea tematică „Rolul antreprenoriatului în dezvoltarea zonei Sud-Vest 

a Olteniei"- Centrul de Consiliere și Orientare Profesională (21.05.2013) 

30.   Invitaţie „Ziua Porţilor Deschise 2013” (21.05.2013) 

31.  Invitaţie  la conferinţa de presă pentru prezentarea ofertei educaţionale pentru anul 

2013-2014 (22.05.2013) 

32.  Comunicat măsuri luate de conducerea Universităţii din Craiova pentru reducerea 

cheltuielilor (23.05.2013) 

33.  Comunicat şi invitaţie la Spectacolul “D-l Goe” (24.05.2013) 

34.   Comunicat de presă “Ziua Dreptului”, eveniment organizat de Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative (25.05.2013) 

35.  Comunicat rezultatele obţinute de participanţii la Olimpiada Studenţilor Economişti 

(02.06.2013) 

36. Comunicat 52 de studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative fac practică la 

Tribunalul Dolj (03.06.2013)  

37. Comunicat Concursul Studenţesc “Agronomiada” (06.06. 2013)  

38. Lansare concurs cea mai bună teză de doctorat (07.06.2013) 

39. Comunicat Acţiunea de ecologizare a Grădinii Botanice din Craiova (09.06.2013)  

40.  Comunicat Festivitate de absolvire a primei promoţii de la specializarea Peisagistică din 

cadrul Facultăţii de Agronomie (17.06.2013) 

41. Invitaţie acordare DHC prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu membru al Academiei 

Române (18.06.2013)  

42. Comunicat de presă Business Day (20.06. 2013) 

43.  Comunicat şi invitaţie  la întâlnirea cu ambasadorul Marii Britanii la 

Bucureşti,  Excelenţa Sa Martin Harris (03.07 2013) 

44. Comunicat admitere 2013 (12.07.2012) 

45.  Comunicat admitere Facultatea de Litere (13.07.2013) 

46. Comunicat admitere Facultatea de Ştiinţe Exacte (14.07.2013) 

47. Comunicat admitere Facultatea de Inginerie Electrică (16.07.2013) 

48.  Comunicat admitere Facultatea de Mecanică (23.07.2013) 

49.  Comunicat Şcoala de vară, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

(25.08.2013) 

50.  Comunicat admitere sesiunea de toamnă la Universitatea din Craiova (01.09.2013) 

51. Comunicat Universitatea din Craiova în  topul universităţilor din lume (02.09.2013)  

52. Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă la mai multe facultăţi de la Universitatea din 

Craiova (08.09.2013) 

53. Comunicat Admitere Facultatea de Litere (09.09.2013) 
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54. Comunicat conferinţă Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică 

(10.09.2013)  

55. Comunicat prelungire înscrieri pentru admiterea din toamnă (16.09.2013) 

56. Simpozion italienistică (19.09.2013)  

57. Comunicat închiderea proiectului pe fonduri europene “Creşterea eficacităţii 

organizaţionale a administraţiei publice locale” (20.09.2013)  

58. Organizare a doua sesiune de admitere de toamnă (22.09.2013) 

59. Comunicat “Noaptea cercetătorilor” (23.09.2013)  

60.  Workshop Facultatea de Agricultură şi Horticultură “Reconversia – acţiune strategică 

pentru modernizarea pomiculturii în România ” (24.09.2013) 

61. Prelungire înscrieri la Master la Facultatea de Automatica, Calculatoare şi Electronică 

(25.09.2013)  

62. Comunicat şi invitaţie la procesul de cazare în căminele studenţeşti (28.09.2013) 

63. Comunicat deschidere an universitar (30.09.2013)  

64.  Comunicat Zilele Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (01.10.2013) 

65. Comunicat Conferinţa Internaţională de Literatură (02.10.2013) 

66. Comunicat seminarul “Proiectare şi planificarea fluxurilor de circulaţie generează 

siguranţa rutieră”, eveniment organizat de Facultatea de Mecanică (02.10.2013) 

67. Conferinţa Internaţională unificată de Teorie a sistemelor de Automatică şi Calculatoare 

ICSTCC 2013 (09.10.2013)  

68. Proiectul multilateral “Culture and comparative education” (11.10.2013)  

69.  Comunicat “Expo Flora 2013” (24.10.2013) 

70. Invitaţie eveniment  organizat de Bursa de Valori Bucureşti în colaborare cu FEAA 

(31.10.2013)  

71. Comunicat de presă Educaţia financiară - provocări și soluţii" cu participarea d-lui dr. 

Lucian Anghel, Preşedinte al  Bursei de Valori Bucureşti şi Preşedinte al Directoratului - 

Director General BCR Pensii (05.11.2013)  

72. Business Courses - Întâlnirea studenților FEAA cu reprezentanții mediului de afaceri 

(06.11.2013) 

73. Eveniment BNR (07.11.2013) 

74. Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională "DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN 

AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ" (13.11.2013) 

75. Workshop cu tema “Învăţământul economic liceal şi universitar – atractivitatea şi 

perspectivele de carieră în rândul tinerilor din România” (14.11.2013) 

76. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică organizează o prezentare a 

oportunităţilor de a lucra în domeniul IT&C în cadrul unei instituţii din sistemul de siguranţă 

naţională. Proiectul de formare a studenților A.C.E. și Mate-Info în domeniul automotive 

(07.11.2013)  

77. Conferinţă ELSA “Noul Cod rutier” (14.11.2013) 

78. Întâlnirea anuală a Consorţiul Facultăţilor de Fizică (14.11.2013) 

79. Comunicat “Sustainable development and natural and technological hazards in the 

Danube Floodplain”, Craiova-Calafat (18.11.2013) 

80. Comunicat Bursieri MAE – eveniment organizat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

(19.11.2013) 

81. Sărbătorirea Zilei Filosofiei, de către Centrul de Cercetări Filosofice în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (21.11.2013) 

82. Workshop „Rolul activităţilor motrice adaptate în dezvoltarea copiilor cu dizabilităţi” 

(22.11.2013) 

83.  Simpozionul Naţional de Chimie „Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi 

Cercetării în Domeniul Chimiei” (a cincea ediţie) (23.11.2013) 
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84. Colocviul internaţional La traduction a spécialisée : approaches et modèles. Contexte(s) 

(26.11.2013) 

85. Comunicat de presă masă rotundă “Fizica este profesia mea” (29.11.2013) 

86. Concert susţinut de studenţi ai FDSS în scopul unei campanii caritabile (27.09.2013) 

87. Deschiderea microstagiunii studenţeşti premiera “O scrisoare”, de IL Caragiale 

(04.12.2013) 

88.  Sărbători sub semnul interculturalităţii, eveniment organizat de Departamentul de 

Realaţii Internaţionale (05.12.2013) 

89. Comunicat Târgul de Crăciun “Winterland”, organizat în Holul Central al Universităţii 

din Craiova (10.12.2013) 

90. Masă rotundă la Facultatea de Horticultură “Afaceri de succes în horticultură” 

(10.12.2013) 

91. Eveniment “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi socio-

economic” (11.12.2013) 

92. Conferinţă Departamentul de Chimie “Chimia şi diplomaţia în slujba păcii” (17.12.2013) 

93. Workshop Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (17.12.2013) 

94. Semnare Protocol între Universitatea din Craiova şi Inspectoratele Şcolare Judeţene, 

eveniment organizat în sala 420 (14.01.2014) 

95. Lansare Centrul de Cultură Poloneză în prezenţa autorităţilor din România şi Polonia, 

eveniment organizat la Sediul Bibliotecii din cartierul Lăpuş (20.01.2014) 

96. Expoziţie de articole şi fotografii de presă, eveniment organizat de Agenţia bulgară de 

presă, în Holul central al Universităţii (20.01.2014) 

97. Lansare album omagial Gheorghe Zamfir, urmat de un recital al maestrului in Sala 

Albastră (22.01.2014)  

98. Invitaţie semnare proiecte de cercetare, desemnate câştigătoare în urma competiţiei 

interne, eveniment organizat în sala 444 (30.01.2014)  

99. Comunicat de presă semnare contractele de cercetare pentru 48 de proiecte declarate 

câştigătoare în urma unei competiţii interne (03.02.2014)  

100. Comunicat înmânare certificate de atestare a studiilor postuniversitare prin programul 

Posdoc (06.02.2014) 

101. Invitaţie de presă participare la evenimentul de înmânare a certificatelor de atestare 

Posdoc (07.02.2014) 

102. Comunicat semnare contract pentru susţinerea studenţilor de a accesa credite bancare 

pentru plata taxelor de studii (13.02.2014) 

103. Comunicat organizare Colocviul „Constantin Belea”, de Facultatea de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică (18.02.2014) 

104. Comunicat întâlnire Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), în parteneriat cu Universitatea din Craiova 

şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,cu privire la noul Program Erasmus+ (20.02.2014) 

105. Invitaţie de presă pentru întâlnirea despre programul Erasmus+ (21.02.2014) 

106. Comunicat de presă participare studenţi la Şcoala de Iarnă de Drept Penal (25.02.2014) 

107. Comunicat lansare la Târgul de Carte „Gaudeamus” (26.02.2014)  

108. Comunicat „Cupa Universităţii pentru liceeni” (27.02.2014) 

109. Prelegere publică susţinută de profesorul Miguel Angel Alcedo Ramirez, prodecan al 

Facultăţii de Administrarea Afacerilor, Universitatea Rioja, Spania (10.03.2014) 

110. Masă rotundă la Facultatea de Fizică organizată în colaborare cu mai multe firme din 

Dolj (11.03.2014) 

111. Comunicat calificare studenţi la Freescale Cup (14.03.2014)  

112. Seminarul comun de Drept Penal (16.03.2014) 

113. Parteneriat strategic între Ford şi Universitatea din Craiova 17.03.2014 
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114. Expoziţie de afişe poloneze (19.03.2014) 

115. Concurs de IT pentru liceeni (20.03.2014) 

 

3.3. Monitorizare media  

A. Articole pozitive 

Gazeta de Sud – 121 articole print şi online 

Cuvântul Libertăţii – 115 articole print şi online 

Lupa – 110 articole online 

Micapi – 78 de articole print şi online 

Craiova Forum – 76 articole online  

Oltenaşul - 61 de articole publicate online 

Jurnalul Olteniei – 58 articole online 

Radical de Dolj – 52 de articole online 

Noua presă – 41 de articole publicate online 

Ora de Dolj  - 12 articole online 

Adevarul – 13 articole print şi online 

 

B. Articole Negative  

Jurnalul Naţional – 1 

Indiscret – 4 

C. Articole neutre  

Evenimentul Zilei – 1  

Indiscret -2 

 

 

EDITURA UNIVERSITARIA 
 

1. Desfăşurarea activităţii  

 A fost semnat contractul de asociere în participaţiune cu numărul 2660 din data de 

23.05.2012, având ca părţi, pe de o parte, în calitate de asociat participant, pe Universitatea din 

Craiova şi, pe de altă parte, în calitate de asociat administrator, pe Pro Universalis. Obiectul de 

activitate al asocierii îl constituie desfăşurarea în comun a  activităţii de editare, tipărire şi distribuţie 

de carte universitară, 

 Editarea se va face sub denumirea ”Editura Universitaria”, iar cesionarea drepturilor de autor 

se va face către Asociere (iar nu exclusiv către unul dintre asociaţi), conform unui model de contract 

aprobat de reprezentanţii asociaţilor. 

 În principiu se va urmări utilizarea capacităţii tipografiei din Craiova, în funcţie de volumul 

şi condiţiile tehnice. 

 Cota de participaţie la beneficiile şi pierderile rezultate din desfăşurarea activităţii comerciale 

care face obiectul prezentului contract, este următoarea: 

 50%  PRO UNIVERSALIS 

 50%  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 Conducerea asocierii se realizează printr-un consiliu director, alcătuit din două persoane, câte 

una desemnată de fiecare asociat, acestea urmând a lua decizii împreună. Asociatul administrator a 

desemnat ca reprezentant ce desfăşura activitatea în concret a asocierii şi exercită atribuţiile specifice 

pe dl. Nicolae Cîrstea, iar asociatul participant pe dl Lucian Bernd Săuleanu. 

 

2. Deschiderea de librarii 
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a. Librării proprii. Pentru a facilita accesul studenţilor la materialele didactice şi pentru ca acţiunile 

de vânzare să respecte prevederile legale în vigoare, în cadrul asocierii în participaţiune au fost 

introduse ca aport din partea Pro Universalis o serie de librării proprii, in cele mai importante 

facultăţi din cadrul universităţii. 

 

Nr Crt Facultatea Localitatea Adresa Spaţiu ( mp) 

1 Clădirea Centrală Craiova Al. I. Cuza, nr. 13 23 

2 Agricultură Craiova Libertăţii, nr. 19 10 

3 Inginerie Electrică Craiova Decebal, nr. 107 8 

4 Economie Dr.-Turnu-Severin Călugareni, nr. 1 10 

5 Educaţie Fizică Craiova Sediu editură 13 

 

b. Distribuţia unor titluri reprezentative la nivel naţional: 

Beneficiind de contractele existente între asociatul administrator şi cele mai reprezentative librării la 

nivel naţional, titlurile Editurii Universitaria sunt distribuite în condiţiile comerciale de care 

beneficiază asociatul administrator. Mai jos se regăseşte lista librăriilor : 

Societate Librărie Adresa Oraş 

Sedcom Suceava Arena Mall Arena Mall Bacău 

Sedcom Suceava Iaşi ERA SHOPPING PARK Iaşi 

Sedcom Iasi 
Librăria nr 5 

B-dul Carol I, Corp B, Universitatea “Al.I. 

Cuza” Iaşi 

Sedcom Iasi JUNIMEA Piaţa Unirii, nr. 4 Iaşi 

RolcrisImpex Rolcris Str  Alexandru  Ioan Cuza, nr 13 Bucureşti 

Bibliostar Mihai Eminescu  Bd. Regina Elisabeta, nr 16 Bucureşti 

DMD Expo Top DMD B-dul Tomis, nr 67 Constanţa 

Esotera Esotera Str. Lucian Blaga, Nr 10 Timişoara 

LIBRARIA 

CORINA 

LIBRARIA 

CORINA Str  Mihai Eminescu, nr. 2 Arad 

Sedcom Suceava River Plaza mall River Plaza Mall Rm. Vâlcea 

Sedcom Suceava Promenada Mall Promenada  Mall Sibiu 

Libris Braşov Librăria Sf Iosif Str. Mureşenilor Nr. 14 Braşov 

 

3. Participarea la târguri de carte 

Continuând tradiţia Editurii Universitaria de a participa la târgurile de carte pentru a intra în 

contact cu potenţiali clienţi şi a creste vizibilitatea editurii, Editura Pro Universitaria şi Editura 

Universitaria au participat la finalul anului 2012 la Târgul de Carte Gaudeamus – cel mai mare târg 

de carte din România cu peste 100 000 mii de vizitatori în perioada în care se desfăşoară. Editura 

Universitaria a fost în anul 2012 singura editură prezenta din zona Olteniei. 

Pentru anul 2013 avem în plan o prima participare internaţională precum şi diverse 

participări la târgurile naţionale,  unde estimam ca vom face peste 20 de lansări de carte. De 

asemenea, Editura a participat cu succes la Caravana Gaudeamus, Craiova, 26 feb. ‒ 2 mart. 2014, 

Teatrul Național Craiova. 

 

Nr. 

crt. 
Denumire Oraş Perioada 

1 Caravana Gaudeamus Craiova 27 Februarie - 3 martie 2013 
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2 Târgul Internaţional de carte Librex Iaşi 6 Martie - 19 martie 2013 

3 Întâlnire editorii francezi şi romani Paris 19 Martie - 21 martie 2013 

4 Salonul Internaţional de carte Paris Paris 21 Martie - 24 martie 2013 

5 Caravana Gaudeamus Cluj 17 Aprilie - 21 aprilie 2013 

6 Caravana Gaudeamus Timişoara 15 Mai - 19 mai 2013 

7 Târgul Internaţional Gaudeamus Bucureşti 20 -24 noiembrie 2013 

8 Caravana Gaudeamus Craiova 26 feb. ‒ 2 mart. 2014 

 

4. Cărţi publicate 

2013 

Cursuri universitare 162 

În afara colecţiilor 55 

Colecţia  Etudes françaises 8 

Seria Mecatronică 1 

Seria Control Engineering 2 

Colecţia Motricitate umană.  Human Motricity 17 

Total general 245 

 

2014 

(până în luna martie) 

Cursuri universitare 16 

In afara colecţiilor 3 

Colecția Didactica limbilor 1 

Colecţia  Repere 2 

Total general 21 

 

5. Realizări 

5.1. Premii obţinute 

A.  Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de 

învăţătura 2013, Craiova, 27 februarie - 3 martie 2013 
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B. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru participarea de înaltă ţinută la Târgul Internaţional 

de Carte Librex, 6-10 martie 2013, Iaşi 

 

C. Premiul "Ioan Petru Culianu" pentru cea mai 

importantă editură care promovează istoria culturii şi 

civilizaţiei, Târgul Internaţional de Carte Librex, 6-10 

martie 2013, Iaşi. 

 

 

 

D. Premiul ”Educația”, Caravana Gaudeamus, 

Craiova, 26 feb. ‒ 2 mart. 2014, Teatrul Național 

Craiova 

6.5.2. Acreditări 

În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru 

recunoaşterea de către Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice a editurilor, Editura Universitaria a obţinut următoarele rezultate (valabile 4 ani de zile, în 

condiţiile respectării conduitei editoriale): 

 Evaluarea din 2011 

o Domeniul Limba şi literatura romană – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/ 2011/12/dom_ed_7.pdf) 

o Domeniul Limbi şi literaturi străine – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/ 2011/ 12/dom_ed_8.pdf) 

 Evaluarea din 2012 (http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/12/edituri-11-dec-

2012.pdf) 

o Domeniul Filosofie – categoria C 

o Domeniul Istorie şi studii culturale– categoria C 

o Domeniul Teologie – categoria B 

o Domeniul Artele spectacolului – categoria B 

 

5.3.  Colecţii  

 

A.  Colecţia Motricitate umană. Human Motricity, 2013 

http://www.editurauniversitaria.ro/Motricitate-umana---Human-Motricity-/ 

 

Nr crt Titlu, autor 

1. 1 Pregătirea fizică în jocul de fotbal, Ciocănescu Daniel 

2. 2 Volei. Curs de bază, Shaao Mirela 

3. 3 Teoria şi practica în fotbalul de performanţă, Stoica Doru 

4. 4 Schi alpin. Tehnică şi metodică, Cătănescu Andreea 

5. 5 Snowboard, Cătănescu Andreea 

6. 6 Predarea unităţilor de învăţare prin jocuri de mişcare, Ungureanu Aurora 

7. 7 Manual clinic de kinetoterapie în afecțiunile metabolice, Elena Ioana Iconaru 

8. 8 Reumatismele inflamatorii în practica kinetoterapeutică, Elena Ioana Iconaru 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/%202011/12/dom_ed_7.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/%202011/12/dom_ed_7.pdf
http://www.editurauniversitaria.ro/Motricitate-umana---Human-Motricity-/
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9. 9 Utilizarea rațională a timpului liber în scop educațional-formative, Geanina Toma, Ștefan 

Toma 

10. 10 Forma de practicare a exercițiilor fizice și utilizarea lor în organizarea activităților de 

loisir, Geanina Toma 

11. 11 Metodica educației fizice și sportului, Aurora Ungureanu 

12. 12 Metodica educației fizice în învățământul preșcolar și primar, Aurora Ungureanu 

13. 13 gimnastica de bază. Fundamente teoretice și practico-metodice, Geanina Toma 

14. 14 Predarea unităților de învățare prin jocuri de mișcare, Aurora Ungureanu 

15. 15 Strategii și tehnologii inovatoare în pregătirea canoiștilor juniori, Ștefan Toma 

16. 16 Introducere în terapiile manuale, Ștefan Toma 

17. 17 Inteligența motrică și rolul ei în maximizarea performanței sportive, Germina Cosma 

 

B. Colecţia Logosfera 

http://www.editurauniversitaria.ro/Logosfera/ 

 

 

 

 

C.  Colecţia Restitutio - în parteneriat cu  Muzeul Naţional al Satului 

Dimitrie Gusti 

http://editurauniversitaria.ro/Restitutio/ 

Nr.Crt Titlu, Autor 

1 Aromânii. Catalog de colecţie, Paula Popoiu 

2 Colecţia de covoare din Moldova, Georgeta Stoica 

3 Colecţia de covoare din Muntenia,  Georgeta  Stoica 

4 Colecţia de covoare din Oltenia,  Georgeta Stoica 

5 Drăguş după 80 de ani de la prima campanie monografică. Vol. I, Paula Popoiu 

6 Drăguş după 80 de ani de la prima campanie monografică, Vol. II, Paula Popoiu 

7 Istorie si modernitate în portul popular din Moldova şi Tara Româneasca, Onoiu Georgiana 

8 Mărturii de arta şi cultură ortodoxă din Episcopia Covasnei şi Harghitei, Sorin Sebastian Duicu 

9 Conservarea şi restaurarea arhitecturii vernaculare, Vivian Dragomir 

10 Pafteaua, podoabă definitorie a portului balcanic, vol. I, Ioana Gabriela Duicu 

11 “Nişte ţărani” din satul de altădată, Paula Popoiu 

12 Casa Cut, Ilie Moise 

Nr.crt Titlu, autor 

1 Scrierea românească actuală – sistem funcţional, Drăghici Ovidiu 

2 Influențe germane în opera lui Lucian Blaga, Emilia Ștefan 

3 Structura limbajului poetic la Ion Pillat, Aurora-Tatiana Dina 

4 Drumul spre culoare, Irina Aldea 

5 Limbajul religios românesc actual, Ana-Maria Bărbuleanu (Tereche) 

http://www.editurauniversitaria.ro/Logosfera/
http://editurauniversitaria.ro/Restitutio/
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D. Colecţia Repere - coeditare cu Universul Juridic 

 

 

 

E. Seria Etudes françaises, 2013 
 

 

 

 

 

F. În afara colecțiilor, 2013 (selecție) 
 

Autor Titlu 

Florentina Mogonea 

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. 

Sinteze teoretice și instrumente aplicative pentru formarea 

profesorilor 

Cristina-Loredana Bloju 
Metodica predării limbii și literaturii române pentru învățământul 

primar 

Adina Moise-Țiței Statistică economică 

Laura Mariana Beucă Modelul european de jurisdicție constituțională 

Cristian Valeriu Stanciu Sistem de avertizare timpurie a crizelor financiare 

Cristina Stanciu 
Studiu asupra antrecontractului văzut ca raport juridica adiacent 

născut din contract 

Gabriela Biriș (coord.) Dicționar medical român-englez-arab 

Nr.crt. Titlu, autor 

1.  Statul de drept, Jacques Chevallier 

2.  Democrația post-totalitară, Jean Pierre Le Goff 

3.  Democrația deconstituționalizată, Dan Claudiu Dănișor 

4.  
Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale, Dan Claudiu 

Dănișor 

5.  Comunitarismul. Mituri și realități, Laurent Bouvet 

Autor Titlu 

Corina Amelia 

Georgescu 

Communication visuelle dans le roman du XIX-e siècle 

Oana Maria Păstae La structuration lexico-sémantique d’une catégorie 

cognitive.  

La joie en français contemporain 

Brindusa Grogoriu Amor sans desonor : une pragmatique pour Tristan et 

Yseult 

Cecilia Condei Composants pragmatiques et textuels du discour 

littéraires 

Nanourougo 

Coulibaly (ed.) 

Pratiques discursives et champ politiques en  

Afrique francophone 

Daniela Dinca, 

Camelia Manolescu 

(eds.) 

La formation professionnelle des futurs enseignants du 

FLE :  

enjeux et stratégies dans la zone Europe centrale et 

orientale  

Diana-Adrian Lefter Théâtre et mythe. Mythe et théâtre 

Mihaela Chapelan 

(coord.) 

Desir/ Rejet de l’a/ Autre 
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Dorina Bonea Managemantul calității produselor alimentare de origine vegetală 

Marius Cătălin Gruia Mărul. Tradiție și modernism 

Ancuța Simona Sandu Tehnica și măiestria dirijorală 

Paula Iancu Noțiuni de genetică forestieră 

Silviu-Gabriel Lohon Mărturii din Utopia. Schițe pentru istoria comunismului 

Alina Rece Conflictul interior în teatru 

Oana Badea Test Your Medical English 

Gabriel Cosoveanu, Dana 

Dinu, Gabriel Popescu 

(coord.) 

Povestiri ale multidisciplinaritatii. Studii literare, antropologice și 
lingvistice 

 

 

 

G. În afara colecțiilor, 2014 

 

 

 

POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE „U” 
 

Tele U Craiova a pus accent, în anul care s-a încheiat, pe o 

promovare intensa a tuturor facultăţilor Universităţii din 

Craiova, pentru o buna informare a elevilor absolvenţi de 

liceu, care îşi doresc sa se înscrie la una dintre specializarile 

oferite de Facultăţile UCV. Am reflectat activităţile 

universitare şi am informat studenţii cu privire la activităţile, 

ofertele de studiu şi programele  Universităţii din Craiova.  

Tele „U” are producţie proprie pentru acoperirea celor 24 de ore de emisie, emisia fiind 

acoperită astfel: 12 ore - emisiuni producţie proprie şi 12 ore - videotext (incluzând 

informaţii de cultură generală, utilitate publică, dar şi informaţii privind actualitatea 

universitară).  

Autor Titlu 

Ion Buzera Excursuri 

Alina Rece 
Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului.  

De la origini până la înființarea primelor teatre 

Cătălina Sitnicov Managementul calității organizațiilor 
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Toate emisiunile se realizează cu scopul direct al educaţiei ştiinţifice, juridice, estetice, 

religioase, muzicale sau tehnice. 

Tele „U” Craiova a reuşit să rămână un factor educativ cât se poate de obiectiv în 

spaţiul socio-cultural al zonei. 

Postul de televiziune Tele „U” Craiova şi-a mutat 

sediul în anul 2013, în incinta Bibliotecii Centrale a 

Universităţii din Craiova, din cartierul Lăpuş, o locaţie 

modernă în care s-au montat decoruri noi şi sistem de 

iluminare profesional. 

 

 

1. Tele „U” Craiova a realizat în anul 

2013 diverse reportaje, ştiri, 

emisiuni ce reflectă activităţile 

universitare. Amintim mai jos o 

parte dintre ele: 

Programul cadru de cercetare şi 

inovare Orizont 2020, respectiv 

programele Agenţiei Spaţiale 

europene au fost prezentate în 

Sala Albastră a UCv. Prezentarea 

acestor programe a fost facută de 

către vicepreşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru cercetare 

ştiinţifică şi de către preşedintele 

Agenţiei Spaţiale  Române. 

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Cercetării ştiinţifice al UCv. Pe marginea acestui 

subiect, au fost realizate si difuzate stiri si emisiuni informative. 

2 Cunoaşterea universului. Departamentul de Fizică a lansat o serie de provocări pentru 

pasionaţii de radioastronomie. A 

avut loc prezentarea detaliată a 

radiotelescopului didactic SRT10 

dar şi desfăşurarea concursului 

online “Profiz”. Acest eveniment a 

fost prezentat atât în cadrul ştirilor 

cât şi în emisiunea Universitaria. 

3 UCv gazdă primitoare. Tele 

U a prezentat primii doi bursieri 

“Eugen Ionesco” din anul 2013 

care au sosit la UCv.  

 

Bursa are o perioadă cuprinsă între 

trei luni şi şase luni, în funcţie de 

amploarea proiectului de cercetare. 

Aceste burse sunt alocate 

studenţilor care vor să desfăşoare 
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perioade la studiu la UCv, sub egida AUF, care monitorizează procesul de selecţie şi 

acordarea burselor. 

 

4 Editura Universitaria la târgul de 

carte Gaudeamus. Editura 

Universităţii din Craiova a venit  în 

întâmpinarea craiovenilor cu lansări 

de carte şi peste 150 de titluri la 

Târgul de carte Gaudeamus, din 

2013. Tele U Craiova a filmat şi 

difuzat toate lansările de carte. 

 

 

5 Forumul economic regional Oltenia. A 

doua ediţie a FERO 2013  a avut loc la 

Craiova. Studioul de televiziune Tele U 

Craiova a transmis în direct desfăşurarea 

forumului, care a avut loc în Sala 

Albastră a Universităţii din Craiova. 

FERO a reunit în Bănie ambasadori din 

peste zece ţări, preşedinţide consilii 

judeţene şi primari din peste 30 de 

localităţi din Oltenia.  
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6 Ministrul economiei la Craiova. Ministrul Economiei a fost prezent la Universitatea din 

Craiova. Acest eveniment a fost filmat şi difuzat în direct de către studioul de televiziune 

Tele U Craiova.  

7 Politica, diplomaţie şi cultură. 

Cercetători, profesori universitari şi 

personalităţi ale lumii ştiinţifice s-au 

reunit la Craiova pentru a participa la 

conferinţa internaţională “Politică, 

diplomaţie, cultură”. Au fost aduse în 

dezbatere relaţiile internaţionale 

contemporane. Tele U Craiova a filmat 

integral dezbaterile de la sediul Facultăţii 

de Drept şi Ştiinţe Administrative. 

Personalităţi ale lumii internaţionale 

implicate direct în activităţi multiple au 

fost prezente la Craiova pentru a găsi 

soluţii şi modalităţi de abordare a unor teme actuale din politică, diplomaţie sau cultură. 

8  Franco jobs - întâlnirea cu angajatorii. Locuri de muncă pentru studenţii francofoni la 

UCv. Facilitarea dialogului între tinerii absolvenţi de studii francofone şi agenţii de recrutare 

în vederea consilierii lor şi prezentarea unor propuneri  de oferte de locuri de muncă - 

acestea au reprezentat teme de discutie în două ediţii ale emisiunii Universitaria.  

9 Studenţii aduc primăvara în drept. 

Înfrumuseţarea campusului noului 

sediu al Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative a UCv a 

reprezentat subiect de ştire în cadrul 

jurnalului Tele U.  
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10 Revizuirea Contituţiei în dezbatere publică. Studenţi şi cadre didactice de la patru 

facultăţi ale UCv au participat la 

dezbaterea publică privind 

revizuirea Constituţiei. Acest 

eveniment a reprezentat subiectul 

a două ediţii ale emisiunii 

Universitaria. Pentru a realiza 

cadrul real al unei dezbateri 

academice, specialiştii în drept 

constituţional ai FDSA au elaborat 

un proiect de lege care să fie 

fundamentat doar pe consideraţii 

ştiinţifice. 

11 Chestionar pentru studenţi. 

Uniunea studenţilor din România a 

desfăşurat  un studiu de cercetare privind gradul de mulţumire al studenţilor din mediul 

universitar. Acest subiect a fost prezent în cadrul jurnalului de ştiri. 

12 Meditaţii pentru viitorii studenţi 

ERASMUS. Departamentul de Relaţii 

Internaţionale al UCv a venit în 

întâmpinarea celor care doresc să îşi 

perfecţioneye nivelul de competenţă 

lingvistică într-o limbă străină în 

vederea obţinerii unei burse de 

mobilitate ERASMUS prin 

organizarea de cursuri. Acest subiect a 

fost prezentat prin ştire, în cadrul 

jurnalului Tele U. 

 

13 Fonduri accesate cu succes. UCv 

este un exemplu în accesarea fondurilor europene. Reprezentanţi ai ADR-SV Oltenia precum 

şi ai Autorităţii de management 

pentru programul operaţional 

regional au vizitat sediul Facultăţii 

de Drept şi Ştiinţe Administrative. 

Realizarea proiectului reprezintă un 

exemplu în accesarea fondurilor 

europene. Acest subiect a fost 

dezbatut în cadrul emisiunii “La 

Obiect”. 
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14 Ziua pământului. Expoziţie realizată 

de copii din material reciclabile, o 

sesiune de referate cu studenţi de la 

Facultatea de Agronomie şi de la 

Fizică  prilejuite de Ziua pământului. 

Evenimentul a fost prezentat în cadrul 

jurnalului de ştiri. 

 

15 Dreptul în prim plan. Hexagonul 

Facultăţilor de Drept  şi  conferinţa bienală au 

avut loc în cadrul FDSA. In acea perioada, Tele 

U a difuzat ştiri despre activităţile desfăşurate, 

precum şi două ediţii ale emisiunii 

Universitaria. 

 

16 Studii în străinătate. Prezentarea 

burselor Erasmus au constituit 

subiect de ştiri şi emisiuni, pentru 

informarea studenţilor interesaţi. 

17 Zilele porţilor deschise. Centrul 

universitar de la Drobeta Turnu 

Severin a găzduit pentru elevi 

evenimentul intitulat Zilele porţilor deschise. 

Reprezentanţii centrului însoţiţi de studenţi au 

oferit tinerilor broşuri, pliante şi ghidul 

candidatului pentru a informa cât mai exact 

despre oferta generoasă a Universităţii din 

Craiova. Tele U a difuzat un reportaj despre 

desfăşurarea evenimentului. 
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18. Întâlnire cu angajatorii. Au fost 

oferite sugestii pentru planurile de 

învăţământ pentru o inserţie cât mai 

bună a viitorilor absolvenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Festivitate de absolvire. 

 

 

 

 

 

 

 

20 Teze de doctorat premiate. Concursul cea mai bună teză de doctorat susţinută public în 

anul 2012 şi confirmatş de 

Consiliul Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, s-a  

aflat  la prima ediţie. Competiţia 

doctorală a fost organizată de 

Consiliul pentru Studii 

Universitare de doctorat al UCv. 

Evenimentul a fost prezentat în 

cadrul jurnalului de ştiri. 
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21 Braiova bussines days. Craiova Bussines Days, maraton de conferinţe dedicat 

antreprenorilor şi managerilor întregii 

comunităţi de afaceri locale şi 

regionale, a care a ajuns şi în 

Craiova. Astfel mediul de  afaceri a 

avut posibilitatea să dezbată soluţii 

de bussines alături de 60 de speakeri 

de top din ţara noastră. Evenimentul 

a fost deschis de rectorul UCv. Tele 

U a difuzat integral evenimentul. De-

asemenea au fost realizate pe această 

temă, două ediţii ale emisiunii “Ora 

de legislaţie” 

22  Delegaţie din Marea Britanie la 

UCv. Universitatea din South Hampton va 

deveni partener al UCv. Pe această temă au 

fost realizate ştiri. 

 

 

 

 

23 Delegaţie din Turcia la UCv. UCv a primit  

vizita unei delegaţii din Turcia, 

condusă de rectorii a două 

universităţi de prestigiu din Corun 

şi Hatai. Evenimentul a fost 

prilejuit de un workshop de  

implantologie organizat la 

Craiova. 

 

 

 

 

 

24 Imaginea UCv în media locală. 
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25 Datini şi obiceiuri la Baia de 

Aramă. Anul 2013 a fost încheiat cu 

realizarea primei productii Tele U,  

un reportaj la Baia de Aramă, unde, 

în fiecare an, în Ajun de Crăciun, 

are loc un obicei mai puţin cunoscut 

în România intitulat "piţărăi" (în 

alte locuri se mai numeşte 

"colindeţi"). Echipa Tele U Craiova 

a realizat pe parcusul a două zile, 

impreună cu dna prof. univ.dr. 

Gabriela Rusu Pasarin, un amplu 

reportaj despre tradiţiile din acea 

zonă. 

 

 

 

 

Acestea constituie o mică parte din subiectele de ştiri şi emisiuni ale postului de 

televiziue Tele U Craiova, având ca subiect central Universitatea din Craiova, în anul 2013. 

În grila de programe, pe lângă acest tip de emisiuni, Tele U Craiova realizează emisiuni cum 

sunt : “Sănătatea ta”, “Univers feminin”, “Agricultura”, “Vedete în studio”, “Show me”, 

“Zidire de cuvânt”, “Conexiuni”, “Poartă spre suflet”, “Info Tele U”. 

Prorector, 

Prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu 
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PRORECTORAT 5 CONDUCERE OPERATIVĂ  

CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU-SEVERIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin a luat fiinţă la 01.10.2004 în urma 

fuziunii prin absorbţie a Universităţii (particulare) “Gheorghe Anghel” Drobeta-Turnu 

Severin cu Universitatea din Craiova. 

Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin funcționează în cadrul Universităţii 

din Craiova cu filiale ale următoarelor facultăţi: 

• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

• Facultatea de Mecanică: Departamentul de Ingineria şi      Managementul 

Sistemelor Tehnologice 

• Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale  

• Facultatea de Litere 

• Facultatea de Educaţie fizică şi Sport  

 

Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin oferă condiţii excelente de formare în 

cadrul a 16 domenii de studii de licenţă, în 19 programe de studiu de licenţă acreditate, 6 

domenii de studii de masterat, în 8 programe de studiu de masterat si  2 domenii de studii de 

doctorat acreditate cu toate formele de învăţământ (curs de zi, frecvenţă redusă, învăţământ 

la distanţă). 

Prezentul raport de activitate include informatii si analiza acestora referitoare la 

urmatoarele domenii ale activitatii in Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin: 

 

1. Situația financiară 

 

In tabelele de mai jos este prezentata situatia financiara in anii 2013 si 2012. Din 

analiza comparativa se constata o scadere a incasarilor ca efect al scaderii numarului de 

studenti cu taxa, o crestere a cheltuielilor la facultati si o scadere a cheltuielilor la camin.  

 

SITUATIA CHELTUIELILOR SI INCASARILOR PE PERIOADA 

01.01.2012-31.12.2012 

Cont .chelt. Explicatii  Total ch.la 

31.12.2012 

Ch. cămin Ch. Facultăți 

 CHELTUIELI    

6022 Combustibil 198720,76 - 198720.76 

6024 Piese de schimb 2118,88 - 2118,88 

6028 Mat.consumabile 36977,85 - 36977,85 

610 Energia si apa 354255,40 122085,87 232169,53 

611 Intret.si reparații 60741,32 3600,32 57141 



 125 

613 Prime de asigurare 3211,95 - 3211,95 

626 Ch.postale si taxe de 

telecom. 

26284,06 2250 24034,06 

628 Alte ch.exec de 

terti(paza s.a.serv) 

315511,26 27185,52 288325,77 

629 Alte ch.autoriz prin disp 

legale-preg profes 

3484 - 3484 

 Total ch funct.dc : 1001305,48 155121,71 846183,77 

Surse 

finantare 

-Venituri proprii 454894,54 101490,37 353404,22 

-Buget 546410,89 53631,34 492779,55 

677 Ab.transp stud 292,50 - 292,50 

679 Burse stud 243409 - 243409 

 Total ch stud 243701,50 - 243701,50 

Sursa 

finantare 

-buget 243701,50 - 243701,50 

 INCASARI Total incas.la 

31.12.2012 

Taxe cămin Taxe școlarizare 

 Pt.specializ.af.CUDTS 3862432,82 176777 3685655,82 

 Pt.specializ.af.UCV 549810 - 549810 

 Total incasari 4412242,82 176777 4235465,82 

 

 

SITUATIA CHELTUIELILOR SI INCASARILOR PE PERIOADA 

01.01.2013-31.12.2013 

Cont 

chelt 

Explicații  Total ch.la 

31.12.2013 

Ch. cămin Ch.facultăți+ 

administrativ 

 CHELTUIELI    

6022 Combustibil dc : 53753,35 - 53753,35 

6024 Piese de schimb(anvelope iarna) 1607,48 - 1607,48 

6028 Mat.consumabile dc : 55082,81 4424,34 50658,47 

610 Energia si apa dc : 392971,42 118931,69 274039,73 

611 Intret.si reparatii conf.devize lucrari 40007,47 15025,60 24981,87 

626 Ch.postale si taxe de telecom.(RDS, 

Romtelecom) 

26618,21 6750 19868,21 

628 Alte ch.exec de terti dc : 46562,50 2691,07 43871,43 

 Total cheltuieli functionale din 

care: 

616603,24 147822,70 468780,54 

Surse 

finantare 

-Venituri proprii 230848,07 74053,85 156794,22 

-Buget 385755,17 73768,85 311986,32 

677 Abonamente transport studenti 170,25 - 170,25 

679 Burse studenti 145676 - 145676 

 Total cheltuieli studenti 145846,25 - 145846,25 

Sursa 

finanțare 

-buget 145846,25 - 145846,25 

 TOTAL GENERAL 

CHELTUIELI 

762449,49 147822,70 614626,79 

 INCASARI-la CUDTS Total Camin Facultati 

 Pt.specializ.af.CUDTS 2988916,57 156640,28 2832276,29 

 Pt.specializ.af.UCV 415280 - 415280 

 Total incas la CUDTS 3404196,57 156640,28 3247556,29 

 INCASARI-la UCV pt CUDTS 151255 - 151255 
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 Total incasări af. CUDTS 3140171,57 156640,28 2983531,29 

 

Sinteza activității financiare a CUDTS 

CHELTUIELI Total cheltuieli Ch. camin Ch.facultati 

2012 

Total ch funct.dc : 1001305,48 155121,71 846183,77 

Total ch stud 243701,50 - 243701,50 

Total     1245006,98 155121,71 1089885,27 

2013 

Total ch funct.dc : 616603,24 147822,70 468780,54 

Total ch stud 145846,25 - 145846,25 

Total 762449,49 147822,70 614626,79 

Diferenta cheltuieli 482557,49 7299,01 475258,48 

INCASARI Total incasari Taxe camin Taxe scolarizare 

2012 4412242,82 176777 4235465,82 

2013 3140171,57 156640,28 2983531,29 

Diferenta incasari -1272071,25 -20136,72 -1251934,53 

 

 

2.Situaţia programelor de studii şi studenţi  

 

2.1.Structura Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor– CUDTS 2013 

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul de 

licenţă 

Program de studii de 

licenţă 

Forma de 

învaţamânt 

Situaţia 

acreditării 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea 

afacerilor  
IF A 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 
IF A 

Contabilitate  
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 
IF A 

Finanţe  Finanţe şi bănci IF A 

 Finanţe şi bănci  ID AP 

Management Management  IF A 

 Management  ID AP 

Contabilitate 
Management Contabil 

Expertiză şi Audit 
IF A 

Finanţe 

Strategii financiar ale 

Companiei şi 

Consultanţă Fiscală 

IF A 
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II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Domeniul  Programul de studii de masterat 
Situaţia acreditării 

Contabilitate 
Management Contabil Expertiză şi 

Audit Acreditată 

Finanţe 
Strategii financiar ale Companiei 

şi Consultanţă Fiscală Acreditată 

 Management Financiar Bancar Acreditată 

Administrarea Afacerilor 
Administrarea Afacerilor în 

Turism Comerţ şi Servicii Acreditată 

Management Managementul Organizaţiei Acreditată 

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Domeniul fundamental  Domeniul 

ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE 

  

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a fost evaluat periodic 

şi acreditat în anul 2013 programul de studii de licenţă „Administrarea afacerilor” 

 

 

2.2.Structura Facultăţii de Mecanică– CUDTS 2013  

 

 Departamentului de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice  

I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 

Domeniul fundamental Domeniul de licenţă 
Program de studii de 

licenţă 

Situaţia 

acreditării 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

Ingineria mediului 
Ingineria şi Protecţia 

Mediului în Industrie 
Acreditată 

Inginerie şi 

management 

Inginerie Economică 

Industrială 
Acreditată 

Inginerie industrială Ingineria Sudării Acreditată 

Ingineria 

materialelor 
Ştiinţa materialelor Acreditată 

Inginerie marină şi 

navigaţie 

Navigaţie şi transport 

maritim şi fluvial 
Acreditată 

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
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Domeniul  Programul de studii de master Situaţia acreditării 

Inginerie şi 

management 

Ingineria şi managementul calităţii Acreditată 

Managementul sistemelor logistice 

Acreditată 

Ingineria mediului 
Managementul mediului si dezvoltare 

durabila 

Acreditată 

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Domeniul fundamental  Domeniul 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 

 

La Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor 

Tehnologice a fost acreditate în anul 2013 programul de studii de masterat: 

- Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă pentru care s-a solicitat şi 

aprobat de catre ARACIS o cifră de şcolarizare de 50 de locuri 

 

2.3. Structura Facultăţii de Litere – CUDTS 2013  

  I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul de 

licenţă 
Program de studii de licenţă 

Situaţia 

acreditării 

Ştiinţe Umaniste 

Limbă şi 

Literatură 

Limba şi literatura română şi o 

Limbă şi literatură străină la 

alegere (franceză, engleză) 

Acreditată 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 
Acreditată 

2.4. Structura Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport – CUDTS 2013  

  I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 

Domeniul 

fundamental 
Domeniul de licenţă Specializarea 

Situaţia 

acreditării 

Cultură fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 

Educaţie fizică şi 

Sportivă 
Acreditată 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială  
Acreditată 

2.5. Structura Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale – CUDTS 2013  

  I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 
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Domeniul fundamental 
Domeniul de licenţă Specializarea 

Situaţia 

acreditării 

Ştiinţe Sociale şi 

Politice 
Ştiinţe administrative Administraţie publică Acreditată 

 

2.6. Studenţi la nivelul CUDTS  

2.6.1. Licenţă 

Nr 

crt 
Facultatea/Departamentul  Buget Taxă Total 

1 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

01.01.2013 
265 354 619 

 01.01.2014 258 272 530 

2 
Departamentul de Ingineria şi Manag. Sistemelor 

Tehnologice 01.01.2013 
412 99 511 

 01.01.2014 391 50 441 

3 Facultatea de Litere 01.01.2013 133 181 314 

 01.01.2014 136 136 272 

4 Facultatea de Ed. Fiz. şi Sport 01.01.2013 70 103 173 

 01.01.2014 69 96 165 

5 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 01.01.2013 86 72 158 

 01.01.2014 91 95 186 

Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2013 966 809 1775 

Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2014 945 649 1594 

Din total studenţilor, sunt înscrisi la DPPD 01.01.2013 266 69 335 

Din total studenţilor, sunt înscrisi la DPPD 01.01.2014 241 57 296 

2.6.2. Master 

Nr 

crt 
Facultatea/Departamentul  Buget Taxă Total 

1 
Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor 

Tehnologice 01.01.2013 
128 0 128 

 01.01.2014 125 8 133 

2 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

01.01.2013 
95 176 271 

 01.01.2014 100 145 245 

Total studenţi la nivelul CUDTS (master) 01.01.2013 223 176 399 
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Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2013 966 809 1775 

Total studenţi la nivelul CUDTS 01.01.2013 1189 985 2174 

Total studenţi la nivelul CUDTS (master) 01.01.2014 225 153 378 

Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2014 945 649 1594 

Total studenţi la nivelul CUDTS 01.01.2014 1170 802 1972 

Din total studenţilor, sunt înscrisi la DPPD 01.01.2013 266 69 335 

Din total studenţilor, sunt înscrisi la DPPD 01.01.2014 241 57 296 

 

Diferenta numarului de studenti 2013 fata de 2014 este de 202 din care 19 la buget si 

183 la taxa. 

 

3. Situaţia personalului didactic şi nedidactic; 

 

3.1. Personal didactic 

Filiala Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Drobeta Turnu Severin 

are un număr de 30 cadre didactice în următoarea structură:   

 profesori   – 2; 

 conferenţiari   – 11; 

 lectori   – 15; 

 asistenţi   – 2. 

Din rândul acestora 30 au titlul ştiinţific de doctor. 

Departamentul IMST din Drobeta Turnu Severin are un număr de 25 cadre didactice 

în următoarea structură:   

 profesori     – 3; 

 conferenţiari   – 6; 

 lectori            – 14; 

 asistenţi     – 2. 

Toate cele 25 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

Filiala Facultăţii de Litere din Drobeta Turnu Severin are un număr de 17 cadre 

didactice în următoarea structură:   

  profesori   – 2; 

 conferenţiari   – 2; 

 lectori   – 8; 

 asistenţi   – 5. 

  Din rândul acestora 12 au titlul ştiinţific de doctor. 

Filiala Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Drobeta Turnu Severin are un 

număr de 13 cadre didactice în următoarea structură:   

 conferenţiari  – 2; 

 lectori   – 5; 

 asistenţi   – 6; 

  Din rândul acestora 7 au titlu ştiinţific de doctor. 

 La nivelul Filialei Facultăţii de Drept şi Ştiinţe, 3 cadrele didactice au  în norma de 

bază atât ore la Filiala din Drobeta Turnu Severin  cât  şi la Craiova: 

 asistenţi   – 3; 

  Din rândul acestora 2 au titlu ştiinţific de doctor. 
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Anul 2012 

Facultatea/Departamentul  Profesori Conferentiari Lectori Asistenti Total 

Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor 
2 11 14 3 30 

Departamentul de Ingineria şi 

Managementul Sistemelor 

Tehnologice 

3 6 12 4 25 

Facultatea de Litere 2 2 7 6 17 

Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport 
0 1 6 7 14 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative 
0 0 0 3 3 

Total  7 20 39 23 89 

Anul 2013 

Nr 

crt 
Facultatea/Departamentul  Profesori Conferentiari Lectori Asistenti Total 

1 
Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor 
2 11 14 3 30 

2 

Departamentul de Ingineria şi 

Managementul Sistemelor 

Tehnologice 

3 6 14 2 25 

3 Facultatea de Litere 2 2 8 5 17 

4 
Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport 
0 2 5 7 14 

5 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Sociale 
0 0 0 3 3 

Total  7 21 41 20 89 

 

In anul 2013 au susţinut si promovat concursul pentru ocuparea unor posturi 

didactice urmatoarele persoane: 

- Lector univ. dr. Firica Jean- post de conferentiar; 

- Asist univ. dr. ing. Bucse Ionela - post de sef de lucrări; 

- Asist univ. dr. ing. Criveanu Marius- post de sef de lucrări; 

- Asist univ. drd. Mocioalca Amada Iustina - lector univ. dr asociat; 

 

Din analiza structurii personalului didactic se constată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

promovării pe posturi de conferentiar la Filiala Facultăţii de Litere si la Filiala Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport. 

 

3.2. Personal nedidactic 

 

TOTAL PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC:     53  

Din care: 
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SITUATIA PERSONALULUI DIDACTIC – AUXILIAR TOTAL:         14 

astfel: 

TOTAL PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC:     54  

Din care: 

SITUATIA PERSONALULUI DIDACTIC – AUXILIAR TOTAL:         18 

astfel: 

 SECRETAR:                10                                                                                                                                                                                                                          

 TEHNICIENI LABORATOR IMST:                                               4 

 PERS. NAVA                                                                                    4 

SITUAŢIA PERSONALULUI NEDIDACTIC:                                         36 

 astfel: 

 ADMINISTRATOR SEF    1 

 ADMINISTRATORI           5 

 ECONOMIST CONTAB    4 

 BIBLIOTECAR                   3 

 INGRIJITOR                     13 

 MUNCITOR                       6 

 PERSONAL DE PAZA      4 

Din cei 6 muncitori 3 si un salariat de la paza lucreaza si pe post de fochisti la centrala de 

incalzire a cladirii CUDTS. 

 
4. Rezultatele cercetării ştiinţifice 

N
R

. 
C

R
T

. 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

NUMĂR PUBLICAŢII 

 

T
O

T
A

L
 

F
E

A
A

 

  
IM

S
T

 

  
L

IT
E

R
E

 

  
E

F
S

 

 
D

R
E

P
T

 

1.  GRANTURI ÎN  EVALUARE 4 3  1  8 

2.  GRANTURI DERULATE  6 1    7 

3.  CĂRŢI PUBLICATE 8  5   13 

4.  NUMAR CARTI PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE LA 

EDITURI DE PRESTIGIU 

 

 1    1 

5.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ISI 0 15 5   20 

6.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE B+ 36     36 

7.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE B 0     0 

8.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 

BDI 

 3 7   10 
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SINTEZA ACTIVITATII DE CERCETARE A CUDTS 

 

FACULTATEA GRANTURI CARTI 
ARTICOLE 

ISI BDI ALTELE 

FEEA 10 8 0 0 63 

IMST 4 0 15 3 12 

LITERE 0 5 5 7 8 

FEFS 1 0 0 0 7 

DREPT  0 0 0 0 

TOTAL 15 13 20 10 90 

 

Analizind datele referitoare la activitatea de cercetare se impune intensificarea 

activitatii de publicare de carti si articole ISI si mentinerea ritmului de accesare a granturilor 

de cercetare. 

 

5. Activitatea de promovare a programelor de studii. 

 

Pentru populariazarea activitatilor Centrului Universitar sau realizat actiuni in mass 

media locala:        Televiziuni - TELE 2 DROBETA, DATINA, RTS, GALAXY, 

                   Radio- Radio Severin 

                   Ziare-  aparitii zilnice DATINA, INFORMATIA DE SEVERIN 

                             -aparitii saptamanale OBIECTIV MEHEDINTEAN , 

MEHEDINTEANUL 

Au aparut interviuri şi există  emisiuni de cca 50 minute la fiecare din aceste 

televiziuni unde a fost prezentată oferta educaţională. Centrul universitar a desfăşurat acţiuni 

ample de promovare prin echipe mixte de cadre didactice şi studenţi cu ocazia festivitatilor 

Zilelor Severinului. In punctele unde au avut loc spectacole, pe strada Crisan, la Padurea 

Crihala şi la supermarketurile CORA si CARREFOUR au fost distribuite spectatorilor 

pliante şi fleyere cu oferta noastra educaţională. De asemenea s-a desfăşurat la filialele 

facultăţilor din CUDTS acţiunea "Ziua porţilor deschise". 

Simpozionul “Să vorbim despre bani şi bănci” desfăşurat în Amfiteatrul de la 

Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, de către reprezentanţii Băncii Naţionale a 

României cu profesorii şi elevii liceelor de profil economic din  judeţul Mehedinţi, a fost o 

acţiune reuşită de filiale FEAA. 

9.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 

CNCS 

  3   3 

10.  NUMAR CARTI PUBLICATE LA EDITURI 

RECUNOSCUTE CNCSIS 

 1    1 

11.  ARTICOLE PREZENTATE LA CONFERINTE 

NATIONALE 

2     2 

12.  ARTICOLE PREZENTATE LA CONFERINTE 

INTERNATIONALE 

23 9  7  39 

13.  EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE 2  3   5 

14.  PARTICIPAREA STUDENŢILOR LA SESIUNI 

STUDENŢEŞTI NAŢIONALE 

0  0   0 

15.  TEZE DE DOCTORAT 0  2   2 

16.  NR. BREVETE / CERERI ÎNREGISTRARE BREVETE/ 

PRODUSE CU DREPT DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

 1    1 
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Prin intermediul cadrelor didactice şi a unor studenti s-a realizat popularizarea la 

nivelul fiecărui liceu din Dr Tr Severin, Motru, Vânju-Mare, Orsova, Baia de Aramă, 

Strehaia. Oferta educaţională a fost prezentată prin intermediul unor pliante, postere, 

prezentări orale realizate de către cadre didactice începând cu clasele a XI, XII urmând ca 

din acest an în cadrul acţiunii „săptămâna altfel” elevii de la toate nivelele din cadrul 

învăţământului preuniversitar să fie invitaţi la CUDTS pentru a le prezenta ofertat noastra 

educationala si pentru ai ajuta la orientarea in cariera.  

Liceele din Drobeta Turnu Severin in care au fost prezentata oferta educationala sunt: 

Liceul „Traian”, Liceul „ Titeica”, Liceul „ Stefan Odobleja”, Liceul „Teodor Costescu”, 

Liceul „Halinga”, Grup scolar „ Domnul Tudor”, Grup scolar „ Auto”, Grup scolar „ 

Decebal”, Grup scolar „ Leontin Salagean”, Liceul teoretic Orşova, Liceul de marina  

Orşova, Liceul Strehaia, Liceul Vinju Mare, Liceul Siseşti, Liceul Simian, Liceul Cujmir. 

La nivelul intreprinderilor popularizarea am realizat-o de fiecare data cand ne-am 

deplasat in practica cu studentii, iar in perioada premergatoare admiterii oferta noastra 

educationala a fost prezentata prin postere care au fost pune la intrarea in intreprindere. 

Intreprinderile la care s-a facut popularizare sunt in numar de 14 cu care 

departamentul IMST are si contracte pentru efectuarea practicii si a realizarii lucrarii de 

licenta. 

Dintre intreprinderi le mai mari putem aminti:RAAN Sucursala ROMAG TERMO, RAAN, 

Sucursala ROMAG PROD, SC MEVA SA, SC LAMDRO  SA , SC SEVERNAV SA, SC 

MECANOENERGETICA SRL, SC EURO TYRES SRL, SC FORSEV SA. 

 

6. Activitatea sectorului tehnic-administrativ 

 

Serviciul Tehnic-Administrativ al CUDTS a efectuat, sub coordonarea domnului 

administrator sef ing. Popescu Constantin, cu personalul propriu lucrări de întreţinere, 

reparaţii, reabilitare mobilier şi executare mobilier cu materialele existente sau aprovizionate 

(birouri, aviziere şi alte obiecte de mobilier). 

In lunile de iarna ianuarie-aprilie si noiembrie decembrie a fost realizata o buna 

functionare a sistemului termic asigurindu-se buna desfasurare a procesului de invatamint. 

La centrala termica s-au imbunatatit conditiile de lucru prin montare gresie. De asemenea 

pentru a evita scurgerea apei pluviale intre cladire si centrala s-a turnat beton pe platforma 

din fata acesteia.  

 S-au efectuat lucrări de modernizare a unor săli de curs precum şi a unor secretariate 

ale FEAA, FEFS şi IMST. Din materialele aprovizionate şi din recuperări s-au confecţionat 

în atelierul propriu de tâmplărie birouri şi catedre pentru săli de curs unde sunt montate 

videoproiectoare şi instalate sisteme de calcul. Au fost realizate si montate aviziere noi la 

Facultatile de Mecanica si Economia si Administrarea Afacerilor. 

 În cladirea din strada Traian 277A, respectiv clădirea sediului CUDTS s-au efectuat 

lucrări de reparaţii prin amenajarea sălilor de curs pentru desfăşurarea în bune condiţii ale 

activităţii didactice cu studenţii. Acestea au constat în reparaţii bănci, ferestre, uşi, zidării, 

reparaţii pardoseli, înlocuit elemente de feronerie la instalaţiile sanitare, alimentarea cu 

combustibil al centralei termice proprii a imobilului  în vederea pregătirii pentru perioada 

rece pentru încălzirea clădării.  

Incepind u luna septembrie 2013 s-a renuntat la cladirea din strada Decebal nr 49 şi 

s-au amenajat spatii in cladirea din strada Traian 277A pentru Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport. 

La această clădire s-au efectuat de asemenea reparaţii parţiale ale acoperişului. 

 Toate lucrările menţionate mai sus au fost executate cu personal propriu ca şi în 

locaţiile anterior menţionate, extinderi ale reţelei de internet şi telefonie, defecţiunile şi 
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înlocuirile componentelor defecte au fost efectuate de către administratorul de reţea cu 

cheltuieli minime. 

La Căminul Studenţesc nr.1 din strada I.C. Brătianu nr.7 s-au efectuat lucrări de 

igienizare a camerelor, culoarelor şi grupurilor sanitare, precum şi lucrări de reparaţie, 

tâmplărie, lăcătuşărie şi instalaţii electrice şi sanitare prin înlocuirea sau repararea 

componentelor acestor instalaţii. S-au înlocuit obiectele sanitare (chiuvete, baterii chiuvete, 

baterii duş şi altele). La instalaţiile electrice au fost înlocuite parţial întrerupătoare, prize 

defecte sau lipsă precum şi circuite de conductor electric deteriorate sau care au fost arse. La 

etajele I şi II, locuite în prezent de studenţi, au fost amenajate două încăperi tip bucatarie şi 

au fost racordate la reţeaua de apă şi canalizare a spălătorului. Pe suporţi confecţionaţi din 

materiale recuperabile, au fost amplasate câte două plite şi un cuptor cu microunde unde 

studenţii îşi prepară hrana proprie. 

La majoritatea camerelor au fost înlocuite şi reparate anumite elemente defecte sau 

deteriorate la uşi şi ferestre. 

Din motive obiective a fost amenajat spaţiul de la parter zis cantină în depozit de 

materiale al CUDTS şi magazia de materiale, de reparaţii şi curăţenie ce aparţin căminului. 

În prezent avem cazaţi un număr de 91 de locatari (studenţi şi alte persoane) care şi-

au achitat taxele la zi conform deciziei de încasare. 

Etajul 3 al căminului este în pregătire şi v-a fi amenajat şi sperăm şi cu dotările 

minime pentru a putea fi dat în folosinţă pentru cazări. Au fost montate usile la camere din 

recuperari de la caminele dezafectate din Craiova, s-au reparat tocurile usilor, s-au chituit si 

vopsit. Se continua repararea cercevelelor, iar in limita fondurilor disponibile inlocuirea 

parchetului si dotarea cu mobilier. 

În cadrul sarcinilor privind nava Şcoală Apolodor, s-au efectuat lucrări de amenajare 

a acesteia, împreună cu studenţii, cadrele didactice şi echipajul navei. Aceste lucrări au 

constat în curăţirea stratului de vopsea şi a ruginii de pe suprafaţa exterioară a întregii nave, 

care prezenta degradări în proporţie de 90%, până la partea vie şi practicarea a trei straturi, 

respectiv unul cu grund şi două cu vopsea. Materialele folosite au provenit din recuperări şi 

economii ale Departamentului IMST. S-a reparat de asemenea unul din motoarele navei. În 

prezent nava este pregătită în vederea efectuării orelor de instruire practica a studentilor. 
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Prorectorat P6. Informatizarea şi Administrarea Fondurilor 

Europene 
 

 

 

Activitatea Prorectoratului P6 vizează două componente principale: 
A. Informatizarea UCV 

B. Administrarea fondurilor europene la nivelul UCV 

 

Pentru fiecare dintre cele două componente principale, activitatea de informatizare a 

UCV, respectiv cea de administrare a fondurilor europene prorectoratul P6 s-a plasat în 

cadrul creat de prevederile Planului Strategic al UCV 2012-2016. 
 

Structura Prorectoratului P6. Informatizarea şi Administrarea Fondurilor 

Europene 

 

Realizarea activităţilor care îi revin este posibilă prin structura organizatorică pe care 

o are. Conform Cartei UCV, Prorectoratul P6 are în subordine: 

 Departamentul Fondurilor Europene (DFE); 

 Serviciul de Informatică și Comunicații (SIC); 

 

A. Informatizarea UCV 
Activitatea de informatizare a UCV se derulează în principal prin intermediul 

Serviciului de informatică şi comunicaţii. Acesta are următoarele obiective:  
o proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor 

pentru gestionarea bazelor de date educaţionale şi administrative din mediul 

academic; 

o întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a 

Universităţii şi a conexiunilor la Internet; 

o instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor din 

dotarea SIC şi a serviciilor administrative care folosesc tehnică de calcul; 

o asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice, 

administrarea noului site web al universităţii şi întreţinerea vechiului site; 

o actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate 

de Rectorat şi alte departamente şi servicii; 

o asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi 

departamentelor din Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională 

a reţelelor din dotarea acestora; 

o asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice şi studenţilor în vederea 

utilizării calculatoarelor şi a serviciilor de internet. 

 

 Activitatea depusă prin intermediul acesui serviciu a urmărit obiectivele propuse şi 

este detaliată în cele ce urmează. 

I. Dezvoltare infrastructură şi reţea: 

1. Activităţi curente: 

 Întreţinerea infrastructurii nodului Internet al clădirii centrale. 

 S-au instalat, configurat, întreţinut servere de comunicaţie:  
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o server gateway securizat pentru comunicaţie criptată prin tunneling cu 

aplicaţia PROSYS (serviciul contabilitate); 

o server gateway al serviciului contabilitate; 

o server pentru găzduirea aplicaţiei Moodle dedicate învăţământului la 

distanţă. 

 S-a configurat şi întreţinut serverul gateway de la Departamentul de Fizică al 

Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe Exacte. 

 S-au aplicat actualizări de sisteme de operare pentru echipamentele din nodul de 

comunicaţie şi clădirea administrativă. 

 S-au aplicat proceduri de întreţinere pentru tehnica de calcul din dotare. 

2. Dezvoltare: 

 S-a instalat şi configurat un server destinat serviciului de webmail al Universităţii 

din Craiova. 

 S-a instalat serviciul webmail (https://email.ucv.ro/webmail/). 

 S-au creat programele de întreţinere a bazei de date a serviciului webmail şi 

scripturile de actualizare a utilizatorilor serviciului. 

 S-a scris documentaţia de utilizare a noului serviciu de mail. 

II. Dezvoltare şi întreţinere aplicaţii software:  

1. Activităţi curente: 

 Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul SIC: 

o Evidenţa Studenţilor: 

 configurare şi întreţinere structură pentru anul universitar 2013-2014; 

 întreţinere şi supervizare a traseului academic şi a situaţiei şcolare a 

studenţilor; 

 definire nomenclator burse pentru semestrul II al anului universitar 2012-

2013, respectiv pentru semestrul I al anului univesritar 2013-2014; 

 întreţinere şi supervizare a modulelor de burse şi abonamente; 

 crearea cadrului software pentru emiterea de documente specifice 

activităţii academice (diplome, certificate) solicitate de serviciile de 

eliberare de diplome şi certificate de studii; 

 asigurarea de suport tehnic secretariatelor şi departamentelor beneficiare 

(inclusiv corecţii erori de operare); 

o Taxe Studenţi: 

 actualizare permanentă a taxelor şcolare, în conformitate cu normele în 

vigoare; 

 întreţinere şi supervizare a modulelor de încasări (casierie, contabilitate); 

 executare operaţii de pierdere a calităţii de student, la termenele stabilite 

de Consiliul de Administraţie; 

 supervizarea modulelor de decontare a burselor şi abonamentelor; 

 executarea lunară a operaţiei de depunere a sumelor nedecontate din burse 

şi abonamente; 

 supervizarea modulului de import a încasărilor prin bănci (modulul 

Facturi proforme al portalului EvStud); 

 asigurarea de suport tehnic departamentului de contabilitate şi casieriei 

Universităţii (inclusiv corecţii de erori de operare); 

o Portal web EvStud: 

 întreţinere şi actualizare a programelor portalului în concordanţă cu 

upgrade-urile software-ului de bază (PHP şi HTML); 

o Evidenţa personalului angajat: 

https://email.ucv.ro/webmail/
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 s-a întreţinut, restructurat şi dezvoltat aplicaţia de Resurse Umane  de  la 

Universitatea din Craiova cu implementarea unei aplicaţii ce transmite 

date  la nivel naţional, la  Ministerul de Finanţe (declaraţia unică D112 -

pensii, sănătate, şomaj); 

 s-a implementat şi întreţinut un modul specializat pe gestionarea 

informaţiilor tip CARTE de MUNCĂ şi furnizarea de  rapoarte solicitate 

de angajaţii universităţii; 

 s-au realizat documente, rapoarte pentru situaţia curentă, previzională şi 

statistici solicitate de conducerea universităţii şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, în legatură cu baza de date Resurse Umane. 

o Site web: 

 s-a întreţinut şi actualizat site-ul web al universităţii (varianta veche); 

 s-au întreţinut şi actualizat site-urile aflate pe serverul web al universităţii, 

inclusiv aplicaţiile de cercetare şi evidenţă a lucrărilor doctoranzilor; 

 din iunie 2013 a fost preluat în administrare noul site web al universităţii; 

 actualizare conturi de mail pe serverul webmail al universităţii; 

2. Dezvoltare de aplicaţii: 

 Evidenţa Studenţilor: au fost create / actualizate / implementate următoarele 

module: 

o Modulul Cataloage electronice: s-a  analizat şi demarat proiectarea 

modulului pentru administrarea cataloagelor electronice de note, cu o 

abordare care implică şi intervenţia cadrului didactic în corectarea şi 

validarea notelor introduse de secretariatele facultăţilor. 

o Modulul Portofolii studenţi: a fost implementat modulul prin care se 

gestionează activitatea extracurriculară şi sancţiunile aplicate fiecărui 

student. 

o Modulul Fişe de lichidare: în scopul minimizării efortului personalului 

universităţii pentru eliberarea fişelor de lichidare, a fost realizată 

legătura între bazele de date ale Evidenţei Studenţilor şi cea a 

Departamentului Cămine/Cantine, degrevând astfel personalul 

departamentului sus-numit de operaţia de verificare a fişelor de 

lichidare. 

o Modulul Teme de diplomă: s-a definitivat modulul pentru gestionarea 

temelor pentru susţinerea examenului final, prin preluarea automată a 

temelor alocate studenţilor în modulul de susţinere a examenului de 

finalizare a studiilor. 

 Taxe Studenţi: 
o A fost actualizat modulul de încasări prin facturi proforme, prin 

adăugarea opţiunii de încasare on-line (pentru clienţii BRD). Pentru 

aceasta au fost purtate discuţii cu conducerea BRD şi cu personalul de 

profil (BRD-Bucureşti), ceea ce a avut ca rezultat introducerea 

Universităţii din Craiova în portalul de încasări on-line al BRD.  

o Au fost actualizate modulele aplicaţiei pentru a permite oferirea de 

informaţii la nivel de departament, reflectând astfel modificările 

survenite în structura Universităţii. 

o A fost creat raportul Fişa decontărilor, care oferă informaţii referitoare 

la decontările de burse şi abonamente. 

o A fost creată legătura între aplicaţiile Taxe Studenţi şi Prosys, care 

permite încărcarea automată a datelor din taxe în aplicaţia de 

contabilitate (datele se cumulează la nivel de departament). 
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 Portal web EvStud: au fost create / actualizate următoarele module: 

o Modulul Alumni: oferă informaţii despre absolvenţii Universităţii din 

Craiova. 

o Modulul Teme de diplomă: permite vizualizarea de către studenţi a 

temelor de diplomă disponibile, respectiv informaţii suplimentare 

despre temele alocate utilizatorului (studentului). 

o Modulul Cereri cazare on-line: a fost creat pentru a permite studenţilor 

să îşi depună cererile de cazare utilizând portalul web,  minimizând 

astfel efortul personalului implicat în gestionarea cazărilor; modulul 

comportă 2 secţiuni şi anume: 

 Înscriere pentru cazare este utilizată de către studenţi pentru a îşi depune 

cererea de cazare pentru anul universitar următor; 

 Comisie de cazare este destinată personalului din comisiile de cazare (cu 

facilităţi separate pentru comisiile pe facultăţi, respectiv comisia centrală) 

şi oferă informaţii despre cererile de cazare depuse de studenţi, incluzând 

şi informaţii corespunzând criteriilor de repartizare a locurilor în cămine, 

inclusiv în format Excel pentru o prelucrare ulterioară; 

o Modulul Date personale student: a fost completat cu posibilitatea 

încărcării pozei personale, pentru a putea fi utilizată ulterior în cadrul 

aplicaţiilor Evidenţa Studenţilor şi Taxe Studenţi. 

o Modulul Date personale cadre didactice: a fost creat pentru a permite 

cadrelor didactice să verifice informaţiile personale actualizate de 

secretariatele facultăţilor şi pentru a îşi putea actualiza parola personală, 

utilizată pentru conectarea în portalul web. 

o Modulul Administrare cataloage: a fost demarată crearea modulului 

pentru validarea notelor de către cadrele universitare, această opţiune 

urmând să devină operaţională începând cu sesiunea de iarnă 2013-

2014. 

 Site-uri web: 
o S-au intretinut pagini web pentru programe POSDRU,  Analele 

Universităţii (Seria Istorie, Seria Filosofie), reviste (Revista de Ştiinţe 

Politice, Revista Universitară de Sociologie, Revista Forum Geografic), 

conferinţe. 

o S-a suţinut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi 

întreţinerea site-urilor dedicate  diverselor proiecte. 

o S-au modificat programele aferente completării şi regăsirii informaţiilor 

despre lucrările de doctorat. 

o S-a actualizat noul site web prin: 

 modificarea meniului principal în concordanţă cu cererile conducerii 

Universităţii; 

 crearea site-urilor în limba engleză şi franceză (inexistente în versiunea 

originală); 

 crearea unui mecanism de translatare a paginilor web (între română, 

engleză şi franceză); 

În plus, pe lângă activităţile enumerate mai sus desfăşurate de SIC, în anul 2013, sub 

coordonarea Prorectoratului P6,  cu scopul de a sprijini activitatea de gestiune la nivelul 

UCV, al facultăţilor şi al departamentelor sale, a tuturor rezultatelor ştiinţifice obţinute în 

activitatea de publicistică şi de cercetare, respectiv activitatea de raportare către MEN a 

acestora pentru obţinerii finanţării suplimentare, s-a demarat realizarea unei platforme on-
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line care oferă sprijin şi flexibilitate Prorectoratului P2 Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu 

mediul economic.  

 

III. Alte activităţi: 

1. Personalul SIC a participat activ la sesiunea de admitere 2013, licenţă şi master, 

prin instalarea aplicaţiei de Evidenţă a Studenţilor în locaţiile solicitate de facultăţi 

şi asigurarea de suport tehnic referitor la procesul de admitere. 

2. Întocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe 

informaţiile din bazele de date. 

3. Au fost furnizate informaţii din baza de date Evidenţa Studenţilor sub forma 

solicitată de servicii conexe (CCOP). 

4. A fost refăcut site-ul web al CCOP (http://www.ccop.ucv.ro), găzduit pe serverul 

web al Facultăţii de Mecanică. 

5. S-a întocmit materialul documentar cuprinzând statisticile cerute pentru evaluarea 

EUA (statistici realizate tot de personalul SIC, din bazele de date proprii). 

6. Acordarea de asistenţă tehnică în utilizarea programelor implementate. 

7. Acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în utilizarea aplicaţiei REVISAL de la 

Ministerul Muncii. 

8. Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile 

universităţii. 

9. Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web. 

10. Asigurarea de consultanţă şi suport pentru realizarea materialelor documentare şi 

de promovare a diverselor evenimente şi activităţi academice. 

11. Arhivarea electronică a bazelor de date. 

12. Perfecţionarea personalului prin asimilarea unor: 

 platforme noi (sisteme de operare, medii de lucru); 

 limbaje de programare noi; 

 tehnici de programare noi. 

 

B. Administrarea Fondurilor Europene 
Activitatea de administrare a fondurilor europene la nivelul UCV se realizează prin 

intermediul Departamentului Fonduri Europene. 

 

 Activitatea DFE a vizat următoarele direcții principale: 

I. Activitatea de monitorizare şi suport a proiectelor în curs de implementare. 

II. Activitatea de coordonare a elaborării şi depunerii de proiecte finanţate din FSE 

 
I. Activitatea de monitorizare şi suport a proiectelor în curs de implementare 

 

În perioada Ianuarie 2013 – Decembrie 2013, DFE a desfăşurat activitatea de 

monitorizare a proiectelor în curs de implementare finanţate din Fondul Social European la 

nivelul Universităţi din Craiova în care instituţia a fost implicată ca Beneficiar sau Partener. 

Activitatea de monitorizare a s-a efectuat după următoarele coordonate: 

o monitorizarea stadiului indicatorilor de proiect şi a gradului de implementare a 

activităţilor proiectului; 

o monitorizarea gradului de absorbţie financiară în cadrul proiectului; 

o monitorizarea problemelor apărute în implementarea proiectului; 

o monitorizarea ritmicităţii depunerii cererilor de rambursare în cadrul proiectului şi a 

decontării acestora de către AM/OI responsabil; 

http://www.ccop.ucv.ro/
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o monitorizarea împrumuturilor proiectelor din bugetul centralizat sau liniile de credit 

extern ale UCV. 

 

În concret, au fost desfăşurate prin intermediul DFE următoarele acţiuni: 

 

1. În perioada Octombrie – Decembrie 2013 au avut loc întâlniri pe fiecare proiect 

monitorizat cu Managerul/Coordonatorul instituţional de proiect şi Responsabilii 

financiari în cadrul cărora au fost analizate aspectele tehnice şi financiare privind 

implementarea proiectului: stadiului indicatorilor de proiect şi a gradului de 

implementare a activităţilor proiectului, gradul de absorbţie financiară în cadrul 

proiectului, probleme apărute în implementarea proiectului, ritmicitatea depunerii 

cererilor de rambursare în cadrul proiectului şi a decontării acestora de către AM/OI 

responsabil, situaţia împrumuturilor proiectului din bugetul centralizat sau liniile de 

credit extern ale UCV, necesarul financiar în proiect pentru finalizarea acestuia;  

2. La nivelul fiecărui proiect monitorizat a fost întocmită o Fişă de monitorizare a 

proiectului, informaţiile fiind centralizate prin realizarea unui Raport de monitorizare 

a proiectelor prezentat Prorectorului cu Informatizarea şi Administrarea Fondurilor 

Europene; 

3. Analiza centralizată a necesarului financiar în cadrul proiectelor pentru finalizarea 

acestora pe baza cererilor provenite din partea Managerilor/Coordonatorilor 

instituţionali de proiect a permis un suport financiar coordonat şi direcţionat în 

funcţie de priorităţi termene din partea Prorectoratului cu Informatizarea şi 

Administrarea Fondurilor Europene 

4. A fost creată într-o locaţie special amenajată o arhivă specială a proiectelor 

implementate de către UCV, după finalizarea proiectelor Managerii/Coordonatorii 

instituţionali de proiect trebuind să depună documentaţia tehnică aferentă la nivelul 

acesteia 

 

Concluzii privind activitatea de monitorizare şi suport a proiectelor în curs de 

implementare:   

 

1. Total proiecte în derulare (monitorizate): 9, din care: 3 – UCV, 1 – FDSS, 2 – 

FACE, 2 – FEAA, 1 – FT 

2. Total proiecte finalizate (monitorizate): 16, din care: 10 – UCV, 1 – FDSS, 2 – 

FAH, 1 – FEAA, 1 – FACE , 1 – DPPD 

 
Structura proiectelor monitorizate 

 

9 

16 

În derulare Finalizate
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3. Situaţia împrumuturilor proiectelor din bugetul centralizat sau liniile de credit 

extern ale UCV: Total împrumut: 11,992,108.18 lei, din care Fond centralizat: 

6,994,895.5 lei şi Linie de credit: 4,997,212.68 

 

4. Absorbţia de fonduri europene prin cereri de rambursare încasate de UCV în 

2013: 31,480,161.93 Lei 

 

 
Împrumuturi versus încasări realizate prin proiecte  finanţate din fonduri 

europene 

 

Analizând evoluţia încasărilor realizate prin proiectele pe fonduri europene 

comparativ cu anii precedenţi se poate constata următoarea situaţie: 

 

 

 
Evoluţia încasărilor realizate prin proiecte finanţate din fonduri europene 

 

Sumele atrase prin proiectele finanțate din fonduri europene au fost utilizate astfel: 
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Evoluţia structurii cheltuilelilor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin 

fonduri europene 

  

5. Probleme detectate în implementarea proiectelor: 
o Lipsa resurselor financiare pentru implementarea activităţilor proiectelor la 

timp datorită în principal soluţionării lente a cererilor de rambursare depuse 

de către AM/OI responsabil (3-12 luni) - deşi implicarea UCV în sprijinul 

financiar al proiectelor din bugetul centralizat sau liniile de credit extern se 

dovedeşte a fi una majoră (aproximativ 12 milioane de lei, echivalent a 2,5 

milioane de euro), soluţionarea lentă a cererilor de rambursare a condus la 

blocarea resurselor disponibile în anumite proiecte şi la dificultatea circulaţiei 

acestora pentru suportul altor proiecte; 

o Au fost detectate probleme datorate managementului de proiect, precum: 

necunoaşterea de către managerul de proiect a coordonatelor proiectului (o 

situaţie detectată); direcţionarea neeficientă a resurselor financiare din cadrul 

proiectului către activităţi cu caracter general al căror impact financiar ar fi 

putut fi diminuat astfel încât să fie sprijinite alte activităţi, inclusiv cele de 

îndeplinire a obligaţiilor contractuale cu membrii echipei (o situaţie 

detectată); depunerea cu întârziere a cererilor de rambursare în cadrul 

proiectelor datorită unui management neadecvat sau a imposibilităţii de 

mobilizare a echipei de proiect (puţine situaţii detectate); 

o Dificultatea în îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale UCV cu membrii 

echipelor de implementare, plata salariilor – efect negativ: înregistrarea 

salariilor în contabilitate fără plata efectivă a acestora a atras obligaţia UCV 

de plată a contribuţiilor aferente către stat. 

6. Implementare activităţi proiecte şi grad de atingere a indicatorilor: peste 95% 

7. Implicarea UCV în sprijinul financiar al proiectelor din bugetul centralizat sau 

liniile de credit extern: majoră (aproximativ 12 milioane de lei, echivalent a 2,5 

milioane de euro) 

8. Necesitatea unei activităţi de monitorizare şi suport a proiectelor implementate la 

nivelul UCV a impus o re-organizare administrativă a DFE, fapt concretizat prin 

suportul administrativ al unei secretare cu activitate permanentă de 8 ore/zi 

lucrătoare. 

 

2011 2012 2013
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II. Activitatea de coordonare a elaborării şi depunerii de proiecte finanţate din FSE 

 

DFE a desfăşurat o activitate de coordonare a elaborării şi depunerii de proiecte 

finanţate din FSE, în principal prin intermediul Unităţilor de Accesare şi Implementare a 

Fondurilor Europene (UAIFE) de la nivelul acestuia,  în cadrul programelor 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). 

 

Activitatea de coordonare a elaborării şi depunerii de proiecte finanţate din FSE a s-a 

efectuat după următoarele coordonate: 

 

o încadrarea în domeniile prioritare pentru atragerea fondurilor europene în 

cadrul UCV stabilite prin art. 3 din Hotărârea Senatului din 26.07.2013 (I. 

Infrastructură de cercetare; II. Infrastructură de învăţământ; III. Infrastructură 

de cazare şi servicii masă pentru studenţi; IV. Proiecte de sprijin pentru 

studenţii doctoranzi şi cercetătorii postdoctoranzi; V. Proiecte de monitorizare 

a inserţiei profesionale; VI. Proiecte de practică pentru studenţii de la ciclul 

licenţă şi master); 

o dezbaterea în cadrul şedinţelor DFE (cel puţin o şedinţă lunar), cu participarea 

directorului, a secretarului general şi a coordonatorilor de programe de la 

nivelul Unităţilor AIFE, a direcţiilor şi modalităţilor concrete de accesare a 

diferitelor programe cu finanţare din FSE; 

o urmărirea definitivării unei Metodologii privind accesarea şi implementarea 

proiectelor finanţate din FSE în cadrul UCV (finalizată în martie 2014).  

 

Concluzii privind activitatea de coordonare a elaborării şi depunerii de proiecte finanţate 

din FSE: 

 

1. Total proiecte elaborate şi depuse (2013): 20, din care: 8 – tip strategic şi 12 – tip 

grant; 

2. Până în acest moment au fost aprobate spre finanţare 3 proiecte strategice, în 2 

dintre acestea UCV fiind beneficiar, iar în unul partener (2 în cadrul POSDRU şi 1 în 

cadrul POR): 

o „Burse Universitare in Romania prin Sprijin European pentru Doctoranzi si 

Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, ID 133255 – valoare proiect: 

12,730,412.66 lei (UCV – 5.602.404,00 de lei), durata 18 luni, Beneficiar; 

o „Cercetători  competitivi pe plan european  în domeniul științelor umaniste și 

socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)”, ID 140863 – 

valoare proiect: 12,854,592.00 lei (UCV – 1.291.931,00 de lei), durata 18 

luni, Partener; 

o „Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant si cazare 

facultatea de mecanica craiova p+4, d+p si desfiintare constructie C4”,  SMIS 

13613 – valoare proiect: 47,707,143.47 lei, durata 23 luni, Beneficiar; 

3. Sunt în lista de aşteptare, propuse spre finanţare: 2 proiecte strategice în care 

UCV are calitatea de beneficiar (POSCCE): 
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o „Centrul de cercetare irigații și tehnologii aplicate/ CCITA” – valoare proiect: 

15,909,386.00 lei, durata 16 luni, Beneficiar; 

o „Centru integrat pentru cercetarea şi analiza calităţii mediului Sp+D+Pp / 

CICAM” – valoare proiect: 33,064,386.00 lei, durata 18 luni, Beneficiar; 

4. Sunt în curs de evaluare, acceptate după faza A: 10 proiecte de grant, din care 6 

proiecte privind finanţarea stagiilor de practică ale studenţilor UCV (9,867,244.05 

lei) şi 4 proiecte calificarea resursei umane, egalitate de şanse şi nediscriminare 

(6,937,200.5 lei) 

 

 
Statutul proiectelor depuse în 2013 

 

Prorector, 

Prof.univ.dr. ing. Ion Ciupitu 
  

3 

2 

10 

5 

Aprobate Propuse spre finantare

Acceptate in faza A Alte situatii
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SCOALA DOCTORALĂ  

A UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

CSUD 
     

 Activitatea la nivelul scolilor doctorale constituie o componenta centrala la nivelul 

Universitatii din Craiova.  

CSUD-UCV si isi desfasoara activitatea in cadrul a trei scoli doctorale, dupa cum 

urmeaza: 

 Scoala Doctorala de Stiinte Exacte 

 Scoala Doctorala de Stiinte Ingineresti 

 Scoala Doctorala de Stiinte Socio-Umane 

Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare in cadrul scolilor doctorale din 

Universitatea din Craiova se încadrează în domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II), respectiv Programul Comunitar 

(FP7) al Uniunii Europene, şi anume: 

1. nanoştiinte, nanotehnologii, materiale noi şi noi tehnologii de 

producţie; 

2. tehnologia informaţiilor şi comunicării; 

3. energie; 

4. mediu; 

5. transport; 

6. hrană, agricultură şi biotehnologii; 

7. ştiinţe socio-economice şi umaniste. 

 

Valorificarea rezultatelor obţinute de catre doctoranzi în activitatea de cercetare a fost 

realizată prin: 

 articole în reviste  recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 

 rapoarte de cercetare științifică  în cadrul pregătirii prin doctorat; 

 sustineri de teze de doctorat. 

Activitatea din  cadrul CSUD-UCV, în anul 2013: 

(i) A fost modificat și completat Regulamentului Institutional de Organizare si 

Functionare a Programelor de Studii Universitare de Doctorat, aprobat in sedinta 

Senatului Universității din Craiova din 28.01.2013,  elaborat și adoptat în temeiul Legii 

nr.1/2011 a educației naționale și al Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

H.G. 681/2011. Regulamentului Institutional de Organizare si Functionare a Programelor 

de Studii Universitare de Doctorat, modificat și completat, fost aprobat în Sedința de Senat 

din 12.12.2013. 

(ii) Este în curs de finalizare   un nou  Site destinat  Studiilor  universitare de doctorat 

(iii) CSUD-UCV a instituit acordarea premiului pentru cea mai buna teza de doctorat 

începând cu 2013, cate un premiu pentru fiecare dintre cele trei scoli doctorale. Prima editie 

a  avut loc in iunie 2013 si a avut  in vedere tezele de doctorat sustinute si aprobate in 2012.  

Detalii sintetice privind activitatea in cadrul IOSUD-UCV in 2013 sunt cuprinse in tabelele 

urmatoare. 
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Domeniile de doctorat  în cadrul Universităţii din Craiova, confirmate prin Ordin al 

Ministrului 

Nr 

crt. 

Domenii 

fundamentale 
Domeniul de doctorat Facultatea 

1 Ştiinţe exacte Matematică Ştiinţe exacte 

2 Ştiinţe exacte Informatică Ştiinţe exacte 

3 Ştiinţe exacte Fizică Ştiinţe exacte 

4 Ştiinţe exacte  Chimie Ştiinţe exacte 

5 Ştiinţe umaniste Filologie Litere 

6 Ştiinţe umaniste Istorie Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

7 
Ştiinţe sociale şi 

politice 
Sociologie Ştiinţe Sociale 

8 Ştiinţe umaniste Drept Drept şi Ştiinţe Administrative 

9 Ştiinţe economice Economie Economie şi Administrarea Afacerilor 

10 Ştiinţe economice Cibernetică şi statistică  Economie şi Administrarea Afacerilor 

11 Ştiinţe economice  Finanţe Economie şi Administrarea Afacerilor 

12 Ştiinţe economice Contabilitate Economie şi Administrarea Afacerilor 

13 Ştiinţe economice 
Economie şi afaceri 

internaţionale 
Economie şi Administrarea Afacerilor 

14 Ştiinţe economice Management Economie şi Administrarea Afacerilor 

15 
Ştiinţe agricole şi 

silvice 
Agronomie Agricultură şi Horticultură 

16 
Ştiinţe agricole şi 

silvice 
Horticultură Agricultură şi Horticultură 

17 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică Mecanică 

18 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică Inginerie Electrică 

19 Ştiinţe inginereşti Inginerie energetică Inginerie Electrică 

20 Ştiinţe inginereşti Ingineria materialelor Mecanică 

21 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială Mecanică 

22 Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor Automatică, Calculatoare şi Electronică 

23 Ştiinţe inginereşti 
Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 

24 Ştiinţe inginereşti Mecatronică şi robotică Automatică, Calculatoare şi Electronică 

25 Teologie Teologie Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Conducători de doctorat și număr de doctoranzi  la 31.12.2013 

Nr.

crt. 

Poziţia 

(dintre: 

Acad., Prof. 

univ. dr., 

CSI dr.) 

10 
Domeniul de  

doctorat 
Facultatea 

Domenii 

Nr. 

drd Obs. 

1 

Prof. 

univ.dr. 

BIZDADEA 

Constantin 

 Fizică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 3   

2 

Prof.univ.dr

. 

CONSTANTINE

SCU Radu Dan 

 Fizică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 4   

3 

CSI dr. DINESCU Maria  Fizică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 4   
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4 

Prof.univ.dr

. 

SALIU Solange-

Odile 

 Fizică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 0   

5 

Prof.univ.dr

. 

POPESCU 

Alexandru 

Chimie 

Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 4 pensionar 

6 

Prof.univ.dr

. 

PREDA Mircea 

Chimie 

Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 1 pensionar 

7 

Prof.univ.dr

. 

BUŞNEAG 

Dumitru 

Matematică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 8   

8 

Prof.univ.dr

. 

MICU Sorin 

Daniel 

Matematică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 1   

9 

Prof.univ.dr

. 

NICULESCU 

Constantin 

Matematică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 1 pensionar 

10 

Prof.univ.dr

. 

RĂDULESCU 

Vicenţiu 

Matematică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 7   

11 

Conf.univ.d

r. 

MIHĂILESCU 

Mihai Gheorghe 

Matematică Matematică 

și Științe ale 

Naturii 

Ştiinţe 

exacte 0   

12 

Prof. univ. 

dr. 

IONESCU Ioanin 

Agronomie 

Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 1 pensionar 

 

13 

Prof. univ. 

dr. 

MOCANU  

Romulus 

Agronomie 

Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 5 pensionar 

14 

Prof.univ.d

r. 

NICOLESCU 

Mihai 

Agronomie 

Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 1 pensionar 

15 

Prof. univ. 

dr. 

COTIGĂ 

Constantin 

Agronomie Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 1   

16 

Prof.univ.d

r.ing. 

BADICA Costin  Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 5   

17 

Prof.univ.d

r.ing. 

BURDESCU 

Dumitru Dan 

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 2 pensionar 

18 

Prof.univ.d

r.ing. 

MOCANU 

Lucian-Mihai 

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 5   

19 

Prof.univ.d

r.  

BOTU Ion 

Horticultura 

Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 1 pensionar 

20 Prof.univ.d POPA Aurel Horticultura Agricultură Ştiinţe 0 pensionar 
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r.  şi 

Horticultură 

inginereşti 

21 

Prof.univ.d

r.  

BACIU  Aurelian 

Adrian 

Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 4   

22 

Prof.univ.d

r.  

BOTU Mihai Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

23 

Prof.univ.d

r.CP1 

GĂVAN 

Constantin 

Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

24 

Prof.univ.d

r.  

GIUGEA Nicolae Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

25 

Prof.univ.d

r. 

MITREA Ion Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

26 

Prof.univ.d

r. 

MITREA Rodi Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

27 

Prof.univ.d

r. 

POPA Daniela 

Valentina 

Horticultura Agricultură 

şi 

Horticultură 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

28 
Prof.univ. 

dr.ing 

MANGRA Mihail Ingineria 

materialelor Mecanică 

Ştiinţe 

inginereşti 0 pensionar 

29 

Prof.univ.d

r.ing. 

IVANESCU 

Mircea 

Ingineria 

Sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 1 pensionar 

30 

Prof.univ.d

r.ing. 

MARIN 

Constantin 

Ingineria 

Sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 0 pensionar 

31 

Prof.univ.d

r.ing. 

RASVAN 

Vladimir 

Ingineria 

Sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 1 pensionar 

32 

Prof.univ.d

r.ing. 

VÎNĂTORU  

Matei 

Ingineria 

Sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 2 pensionar 

33 

Prof.univ.d

r.ing. 

PETRE Emil Ingineria 

Sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 1   

34 

Prof.univ.d

r.ing. 

POPESCU Dan Ingineria 

Sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 2   

35 
Prof.univ.d

r.ing. 

CÎMPEANU 

Aurel 

Inginerie 

electrică 

Inginerie 

Electrică 

Ştiinţe 

inginereşti 1 pensionar 

36 
Prof.univ.d

r.ing  

BITOLEANU 

Alexandru  

Inginerie 

electrică 

Inginerie 

electrică 

Ştiinţe 

inginereşti 4 pensionar 

37 Prof.univ.d MANOLEA Inginerie Inginerie Ştiinţe 3 pensionar 
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r.ing.  Gheorghe electrică electrică inginereşti 

38 
Prof.univ.d

r. ing. 

 NICOLAE Petre 

Marian 

Inginerie 

electrică 

Inginerie 

electrică 

Ştiinţe 

inginereşti 7   

39 
Prof.univ.d

r.ing. 

MIRCEA Ion Inginerie 

energetică 

Inginerie 

Electrică 

Ştiinţe 

inginereşti 4 pensionar 

40 

Prof.univ. 

dr.ing 

BĂDESCU 

Mircea Victor 

Vasile 

Inginerie 

mecanică Mecanică 

Ştiinţe 

inginereşti 3 pensionar 

41 
Prof.univ. 

dr.ing 

BICĂ Marin Inginerie 

mecanică 

Mecanică Ştiinţe 

inginereşti 5   

42 
Prof.univ. 

dr.ing 

DUMITRU 

Nicolae 

Inginerie 

mecanică 

Mecanică Ştiinţe 

inginereşti 5   

43 
Prof.univ. 

dr.ing 

ILINCIOIU Dan 

Dumitru 

Inginerie 

mecanică 

Mecanică Ştiinţe 

inginereşti 3   

44 
Prof.univ. 

dr.ing 

TARNIŢĂ 

Daniela 

Inginerie 

mecanică 

Mecanică Ştiinţe 

inginereşti 1   

 

45 

Prof.univ. 

dr.ing.  

BÎZDOACĂ  

Nicu George 

Mecatronica 

si robotica 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 4   

46 

Prof.univ. 

dr.ing.  

COJOCARU 

Dorian 

Mecatronica 

si robotica 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 1   

47 

Prof.univ. 

dr.ing.  

NIŢULESCU 

Mircea Dorian 

Ioan  

Mecatronica 

si robotica 

Automatică, 

Calculatoare 

şi 

Electronică 

Ştiinţe 

inginereşti 0   

48 

Prof.univ. 

dr. 

GEORGESCU 

Vasile 

Cibernetică 

şi statistică 

Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 4   

49 

Prof.univ. 

dr. 

AVRAM 

Marioara 

Contabilitate Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 9   

50 

Prof.univ. 

dr. 

IACOB Constanţa Contabilitate Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 9   

51 

Prof.univ. 

dr. 

DĂNIŞOR 

Gheorghe 

Drept 

Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 7 pensionar 

52 

Prof.univ. 

dr. 

DOGARU Ion 

Drept 

Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 8 pensionar 

53 

Prof.univ. 

dr. 

CERCEL 

Sevastian 

Drept Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 16   

54 

Prof.univ. 

dr. 

DĂNIŞOR  Dan 

Claudiu 

Drept Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 15   

55 

Prof.univ. 

dr. 

DUŢU- 

BUZURA   

Mircea 

Drept Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 6   
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56 

Prof.univ 

.dr. 

IONESCU Ştefan 

Cristian 

Drept Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 1   

57 

Prof.univ. 

dr. 

PÎRVU Gheorghe 

Economie 

Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 10 pensionar 

58 

Prof.univ. 

dr. 

ROŞU-

HAMZESCU Ion 

Economie şi 

afaceri 

internaţional

e 

Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 4 pensionar 

59 

Prof.univ. 

dr. 

DUMITRAŞCU 

Katalin 

Filologie Litere 

Ştiinţe 

socio-

umane 1 pensionar 

60 

Prof.univ. 

dr. 

GHIDIRMIC 

Ovidiu 

Filologie Litere 

Ştiinţe 

socio-

umane 3 pensionar 

61 

Prof.univ. 

dr. 

MURAR Ioana 

Filologie Litere 

Ştiinţe 

socio-

umane 2 pensionar 

62 

Prof.univ. 

dr. 

BĂRBUŢ  

FELICIA 

(Burdescu 

Focșeneanu) 

Filologie Litere 

Ştiinţe 

socio-

umane 0   

63 

Prof.univ. 

dr. 

PANEA Nicu Filologie Litere Ştiinţe 

socio-

umane 12   

64 

Prof.univ. 

dr. 

SÎRBULESCU 

Emil 

Filologie Litere Ştiinţe 

socio-

umane 17   

65 

Prof.univ. 

dr. 

TEODORESCU 

Cristiana  Nicola  

Filologie Litere Ştiinţe 

socio-

umane 10   

66 

Prof.univ. 

dr. 

TOMA Ion Filologie Litere Ştiinţe 

socio-

umane 8 pensionar 

67 

Prof.univ. 

dr. 

TROCAN Lelia Filologie Litere Ştiinţe 

socio-

umane 2   

68 

Prof.univ. 

dr. 

AFANA 

PARPALĂ 

Emilia 

Filologie Litere Ştiinţe 

socio-

umane 3 pensionar 

69 

Prof.univ. 

dr. 

BUŞE Lucian 

Finanţe 

Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 6 pensionar 

70 

Prof.univ. 

dr. 

OPRIŢESCU  

Marin 

Finanţe 

Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 7 pensionar 

71 

Prof.univ. 

dr. 

MATEI Gheorghe Finanţe Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 8   

72 

Prof.univ. 

dr. 

LUNGU Mihail 

Corneliu 

Istorie 

Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 1 pensionar 

73 Prof.univ. OSIAC Vladimir Istorie Drept şi Ştiinţe 0 pensionar 
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dr. Ştiinţe 

Sociale 

socio-

umane 

74 

Prof.univ. 

dr. 

CONSTANTINE

SCU Dumitru 

Management 

Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 2 pensionar 

75 

Prof.univ. 

dr. 

BURLEA 

ŞCHIOPOIU   

Adriana 

Management Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 8   

76 

Prof.univ. 

dr. 

NISTORESCU 

Tudor 

Management Economie şi 

Administrare

a Afacerilor 

Ştiinţe 

socio-

umane 9 pensionar 

77 

Prof.univ. 

dr. 

GORUN  Adrian 

Sociologie Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 10   

78 

Prof.univ. 

dr. 

OTOVESCU 

Dumitru 

Sociologie Drept şi 

Ştiinţe 

Sociale 

Ştiinţe 

socio-

umane 7 pensionar 

79 

Prof.univ. 

dr 

POPA  Ion Teologie Teologie 

Ortodoxa 

Ştiinţe 

socio-

umane 13   

 

Doctoranzii Universitatii din Craiova – Situație numerică,  ianuarie - decembrie 2013 

Nr 

crt. 

Domenii 

fundamentale 

Domeniul de 

doctorat 

Ianuarie  

2013  

Buget 

Ianuarie  

2013   

Taxa 

Decembrie  

2013  

Buget 

Decembrie 

2013  

Taxă 

1 Ştiinţe exacte Matematică 15 5 16 1 

2 Ştiinţe exacte Informatică 0 7 0 0 

3 Ştiinţe exacte Fizică 6 6 6 5 

4 Ştiinţe exacte Chimie 1 2 1 4 

5 Ştiinţe umaniste Filologie 24 39 22 36 

6 Ştiinţe umaniste Istorie 1 3 0 1 

7 
Ştiinţe sociale şi 

politice 
Sociologie 3 16 1 16 

8 Ştiinţe umaniste Drept 26 36 23 30 

9 Ştiinţe economice Economie 1 12 0 10 

10 Ştiinţe economice 
Cibernetică şi 

statistică 
2 3 1 3 

11 Ştiinţe economice Finanţe 6 22 3 18 

12 Ştiinţe economice Contabilitate 4 15 3 15 

13 Ştiinţe economice 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

1 4 0 4 

14 Ştiinţe economice Management 7 17 4 15 

15 
Ştiinţe agricole şi 

silvice 
Agronomie 2 8 1 7 

16 
Ştiinţe agricole şi 

silvice 
Horticultură 12 20 11 6 

17 Ştiinţe inginereşti 
Inginerie 

mecanică 
7 10 7 10 

18 Ştiinţe inginereşti 
Inginerie 

electrică 
4 10 4 11 

19 Ştiinţe inginereşti Inginerie 1 5 1 3 
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energetică 

20 Ştiinţe inginereşti 
Ingineria 

materialelor 
0 0 0 0 

21 Ştiinţe inginereşti 
Inginerie 

industrială 
0 0 0 0 

22 Ştiinţe inginereşti 
Ingineria 

sistemelor 
6 5 3 4 

23 Ştiinţe inginereşti 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

5 5 3 9 

24 Ştiinţe inginereşti 
Mecatronică şi 

robotică 
2 1 3 2 

25 Teologie Teologie 3 15 2 11 

  TOTAL   139 266 115 221 

 

Rezultatele colocviului de admitere la studii universitare de doctorat in Sesiunile 

Septembrie/Noiembrie 2013: 

Doctoranzi admisi și înmatriculați în anul I de studii, anul universtiar 2013 - 2014 

  

1. CU FRECVENŢĂ - BUGET - CU BURSĂ 

Nr. 

crt 

Nume si prenume 

candidat 

Domeniul de 

doctorat 

NUMELE și Prenumele 

CONDUCĂTOR  

ŞTIINŢIFIC, 

Prof.univ.dr./Prof.univ.d

r.ing./Cercet.şt.pr.gr.I 

Facultatea 

1 DĂMUREANU I. 

IONELA ANDREEA 

Horticultură Baciu Aurelian Adrian Agricultură şi 

Horticultură 

2 LAZĂR CORINA 

DANIELA (ŞTEFAN) 

Horticultură Găvan Constantin Agricultură şi 

Horticultură 

3 IRIMESCU  M. 

LUCIAN 

Horticultură Giugea Nicolae Agricultură şi 

Horticultură 

4 FOTA N. NICOLAE 

CRISTIAN 

Horticultură Mitrea Ion Agricultură şi 

Horticultură 

5 BĂLUNOIU GH. 

LAURENŢIU 

Horticultură Mitrea Rodi Agricultură şi 

Horticultură 

6 PRUNIŞOARĂ N. 

CRISTINA (ŞCHIOPU)  

Horticultură Popa Daniela Agricultură şi 

Horticultură 

 

7 BECHERU T. 

ALEXANDRU 

PETRUŢ 

Calculatoare 

şi tehnologia 

informaţiei 

Bădică Costin Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

8 MOCANU L.M. 

ANDREI CRISTIAN 

Calculatoare 

şi tehnologia 

informaţiei 

Bădică Costin Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 
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9 MIHAI I. DANA-

MARGARETA 

Calculatoare 

şi tehnologia 

informaţiei 

Mocau Lucian Mihai Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

10 NICU C. ANDREI 

CLAUDIU 

Mecatronică 

şi robotică 

Bîzdoacă Nicu George  Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

11 PUŞCAŞ A. RALUCA-

MIHAELA 

Mecatronică 

şi robotică 

Bîzdoacă Nicu George  Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

12 GĂLOI G. SILVIA 

ELENA (SĂULEANU) 

Drept Cercel Sevastian Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

13 IACOB M. MARIA 

IRINA 

Drept Cercel Sevastian Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

14 POPA F. LIANA Drept Cercel Sevastian Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

15 MICICĂ M. ADELA 

ELENA 

Drept Dănişor Dan Claudiu Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

16 OPRAN D.A 

MIHAELA 

CĂTĂLINA 

Drept Dănişor Dan Claudiu Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

17 TEODORESCU D. 

ADELA (CALOTĂ) 

Drept Dănişor Dan Claudiu Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

 

18 NICOLESCU C. 

ADRIAN  

Drept Duţu Buzura Mircea Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

19 STAN C. LIVIU Sociologie Otovescu Dumitru Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

20 GLĂVAN O. ADRIAN Cibernetică şi 

statistică 

Georgescu Vasile Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

21 TRĂISTARU DIANA 

ANDREEA 

Contabilitate Avram Marioara Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

22 DOGARU D. 

EDUARD 

Finante Opritescu Marin Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

23 BADEA L.V. IRINA 

RALUCA 

Finanţe Matei Gheorghe Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

24 VĂRZARU M.  DAN 

CONSTANTIN 

Management Burlea Şchiopoiu 

Adriana 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

25 BUDICĂ I. ADRIAN 

FLORIN 

Management Nistorescu Tudor Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

26 BUZATU E. GABRIEL 

COSMIN 

Energetică Mircea Ion Inginerie Electrică 

27 DEACONU I.  LIVIU 

IONUŢ 

Inginerie 

electrică 

Bitoleanu Alexandru Inginerie Electrică 
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28 SMĂRĂNDESCU C. 

IONUŢ DANIEL 

Inginerie 

electrică 

Nicolae Petre Marian Inginerie Electrică 

 

29 DADOVICI D. DANIELA MARIA 

(MICU) 

Filologie Panea Nicu Litere 

30 DIACONU  I. RUXANDRA Filologie Sîrbulescu Emil Litere 

31 STĂNESCU C.S.C. VIOREL Filologie Sîrbulescu Emil Litere 

32 MIC I. GABRIELA ANCA Filologie Teodorescu 

Cristiana Nicola 

Litere 

33 PREOTEASA C. GIGEL Filologie Teodorescu 

Cristiana Nicola 

Litere 

34 ŢANCU P. MARIA LOREDANA Filologie Toma Ion  Litere 

35 GRUIA P. ALEXANDRU IONUŢ Inginerie 

mecanică 

Bică Marin Mecanică 

36 MARIN M. CONSTANTIN FLORIAN Inginerie 

mecanică 

Nicolae 

Dumitru 

Mecanică 

37 CALAFETEANU M.P. DAN MARIAN Inginerie 

mecanică 

Tarniţă Daniela Mecanică 

38 VOINEA C. ELENA ADRIANA Chimie Popescu 

Alexandru 

Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

39 PREDATU M. MARIAN Fizică Constantinescu 

Radu 

Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

40 ŢÎRCĂ M. ION Fizică Dinescu Maria Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

41 BOTAŞU C. DIANA MIHAELA Matematică Buşneag 

Dumitru 

Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

42 ISTRĂŢA G. ANDREEA MIHAELA Matematică Buşneag 

Dumitru 

Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

 

43 DRĂGAN I. MARIUS STEFAN Matematică Rădulescu 

Vicenţiu 

Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

44 MĂLIN T. MARIA Matematică Rădulescu 

Vicenţiu 

Matematică 

şi Ştiinţe ale 

Naturii 

45 VĂCĂRUŞ M. SORIN Teologie Popa Ion 

(Irineu) 

Teologie 

Ortodoxă 
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2. CU FRECVENŢĂ – CU TAXĂ 
 

Nr. 

crt 
Nume si prenume 

candidat 

Domeniul 

de doctorat 

NUMELE și Prenumele 

CONDUCĂTOR  

ŞTIINŢIFIC, 

Prof.univ.dr./Prof.univ.dr.in

g./Cercet.şt.pr.gr.I 

Facultatea 

1 BOTĂREL GH. OVIDIU 

GHEORGHE 
Horticultură Botu Mihai 

Agricultură şi 

Horticultură 

2 SLODONEANU A. 

GEORGIANA RALUCA 

(SAMFFIRA) 

Horticultură Găvan Constantin 
Agricultură şi 

Horticultură 

3 CĂLUGĂRU I. IULIAN 

VIOREL 
Horticultură Giugea Nicolae 

Agricultură şi 

Horticultură 

4 
GEORGESCU ANDREI  

V. MIRELA  CARMEN 

Calculatoare 

şi tehnologia 

informaţiei 

Mocanu Lucian Mihai 

Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

5 
Al TEMIMI FISAL Drept Cercel Sevastian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

6 RETEA C. OANA 

NICOLETA 
Drept Cercel Sevastian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

7 VOINEA V. RELU 

EDUARD 
Drept Cercel Sevastian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

8 GAVRILĂ N.  

CONSTANTIN ADI 
Drept Dănişor Dan Claudiu 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

9 BUŞOIU N. NICHITA 

IULIAN 
Drept Dănişor Gheorghe 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

10 MIREA F. ANTOANELA 

(SAVA) 
Drept Dănişor Gheorghe 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

11 LUNGU M. LAURENŢIU 

RĂZVAN 
Drept Duţu Buzura Mircea 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

12 ALEXE ANDREEA ANA-

MARIA 
Drept Ionescu Cristian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

13 CROITORU A. LUCIA 

(VLĂDOIU) 
Istorie Lungu Corneliu Mihail 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

14 IDORAŞ P. DIANA 

MARIA 
Sociologie Gorun Adrian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

15 
IŞFAN D. DUMITRU Sociologie Gorun Adrian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

16 MECU N.V. VICTOR 

LUCIAN 
Sociologie Gorun Adrian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

17 POPESCU I. MIRELA 

ALEXANDRA 
Sociologie Gorun Adrian 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

18 BASARAB I. ELENA 

(COCOŞ) 
Sociologie Otovescu Dumitru 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

19 DEACONU A. 

ALEXANDRA 
Sociologie Otovescu Dumitru 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 

20 
ROŞU S.B. CĂLIN Sociologie Otovescu Dumitru 

Drept şi Ştiinţe 

Sociale 
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21 
DELUREANU V. SORIN 

MANUEL 

Cibernetică 

şi statistică 
Georgescu Vasile 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

22 
ANGHEL D. LUCICA 

(SINTEA) 
Contabilitate Iacob Constanţa 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

23 
PÎRVULESCU D. 

BOGDAN  
Contabilitate Iacob Constanţa 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

24 

CEANĂ N. MIHAELA Economie Pîrvu Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

25 
COJOCARU M. TEODOR 

MARIAN 
Economie Pîrvu Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

26 FLOREA GH. 

INOCENŢIU - 

ALEXANDRU 

Economie Pîrvu Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

27 
DOROIMAN  GH. 

VIOREL 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Hamzescu Roşu Ion 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

28 
LIŢA V. LAURA 

FLOAREA (MĂTIUŢ) 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Hamzescu Roşu Ion 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

29 
OPRESCU ŞT. CLAUDIU 

LAURENŢIU  
Finanţe Buşe Lucian 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

30 
DINCĂ M. SILVIU 

EDUARD 
Finanţe Matei Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

 

31 
GAGIU S. MARIUS-

STEFAN 
Finanţe Matei Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

32 

IGNAT  D. ANDREI Finanţe Matei Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

33 

TUDOSE D.  NICOLAE Finanţe Matei Gheorghe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

34 
MECU M. MARIAN 

LAURENŢIU  
Finanţe Opriţescu Marin 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

35 
MIHAI  E. ELEONOR 

ALIN 
Finanţe Opriţescu Marin 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

36 
PERPELEA M. MIHAI 

OCTAVIAN 
Finanţe Opriţescu Marin 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

37 
DRĂGULIN I. MARIUS 

IONUŢ 
Management Burlea Şchiopoiu Adriana 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 
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38 

GOGOESCU I. DANIEL Management Burlea Şchiopoiu Adriana 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

39 

ILEANA C. DĂNUŢ Management Burlea Şchiopoiu Adriana 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

40 
NEAGA G. FLAVIU 

DORU 
Management Nistorescu Tudor 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

 

41 
CHINTESCU M. DAN 

Inginerie 

electrică 
Bitoleanu Alexandru Inginerie Electrică 

42 STROE C. GHEORGHE  

DANIEL 

Inginerie 

electrică 
Bitoleanu Alexandru Inginerie Electrică 

43 
GRECU I. MARIN 

Inginerie 

electrică 
Manolea Gheorghe Inginerie Electrică 

44 PĂNESCU E. DUMITRU 

CĂTĂLIN 

Inginerie 

electrică 
Nicolae Petre Marian Inginerie Electrică 

45 
PĂTRU M. ION 

Inginerie 

electrică 
Nicolae Petre Marian Inginerie Electrică 

46 BURCEA M. BEATRICE 

DIANA 
Filologie Afana Parpală Emilia Litere 

47 ILIE A. FLORINEL 

AUGUSTIN 
Filologie Afana Parpală Emilia Litere 

48 MUŞUROI V. MARIA Filologie Panea Nicu Litere 

49 ORDEAN T. CODRUŢA 

TEODORA DOMNICA 

(CURTEANU) 

Filologie Panea Nicu Litere 

50 STOICAN IOANA 

GABRIELA (DUICU) 
Filologie Panea Nicu Litere 

51 OSIAC I. ANDREEA 

ALEXANDRA 
Filologie Sîrbulescu Emil Litere 

52 POIANĂ (URZICĂ) F. 

MARIA MĂDĂLINA 
Filologie Teodorescu Cristiana Nicola Litere 

53 SARCHIZ  L. LIVIA 

NICOLETA 
Filologie Toma Ion  Litere 

54 SĂRĂCIN I. IOAN 

ALEXANDRU 
Chimie Popescu Alexandru 

Matematică şi Ştiinţe 

ale Naturii 

55 SĂRĂCIN I. PATRICIA  

AIDA 
Chimie Popescu Alexandru 

Matematică şi Ştiinţe 

ale Naturii 

56 CIUCĂ I. ION Teologie Pătuleanu Constantin Teologie Ortodoxă 

57 MANEA I. EMIL 

MARIAN 
Teologie Pătuleanu Constantin Teologie Ortodoxă 

58 BOT M. LUCIAN 

ZENOVIU 
Teologie Popa Ion (Irineu) Teologie Ortodoxă 

59 MARINESCU  I.S. 

SILVIU FLORIN 
Teologie Popa Ion (Irineu) Teologie Ortodoxă 

60 TRICĂ C. MARIUS Teologie Popa Ion (Irineu) Teologie Ortodoxă 

61 VUŢAN I. CIPRIAN 

CONSTANTIN 
Teologie Popa Ion (Irineu) Teologie Ortodoxă 



 159 

 

3. Doctoranzi străini admiși în anul universitar 2013 – 2014, ca bursieri ai statului 

român, anul I de studii: 

Nr. 

crt 
Nume si prenume 

candidat 

Domeniul de 

doctorat 

NUMELE și Prenumele 

CONDUCĂTOR  

ŞTIINŢIFIC, 

Prof.univ.dr./Prof.univ.dr.ing./

Cercet.şt.pr.gr.I 

Facultate

a 

1. Risteski Aleksandar Filologie Emil Sîrbulescu Litere 

2 Eftimov Dimitar Risteski 

Aleksandar 
Emil Sîrbulescu Litere  

3 Al Temimi Fisal Inginerie mecanică Marin Bică Mecanică 

 

Teze susținute public și confirmate de MEN in anul calendaristic 2013 

Nr crt. Domenii fundamentale 
Domeniul de 

doctorat 
Facultatea 

Teze 

sustinute si 

confirmate 

MEN 

1 Ştiinţe exacte Matematică Ştiinţe exacte 5 

2 Ştiinţe exacte Informatică Ştiinţe exacte 0 

3 Ştiinţe exacte Fizică Ştiinţe exacte 0 

4 Ştiinţe exacte  Chimie Ştiinţe exacte 3 

5 Ştiinţe umaniste Filologie Litere 24 

6 Ştiinţe umaniste Istorie 

Teologie, 

Istorie şi 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

4 

7 Ştiinţe sociale şi politice Sociologie Ştiinţe Sociale 4 

8 Ştiinţe umaniste Drept 

Drept şi 

Ştiinţe 

Administrative 

15 

9 Ştiinţe economice Economie 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

3 

10 Ştiinţe economice 
Cibernetică şi 

statistică  

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

0 

11 Ştiinţe economice  Finanţe 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

5 

12 Ştiinţe economice Contabilitate 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

6 

13 Ştiinţe economice 
Economie şi afaceri 

internaţionale 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

5 
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14 Ştiinţe economice Management 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

14 

15 Ştiinţe agricole şi silvice Agronomie 
Agricultură şi 

Horticultură 
2 

16 Ştiinţe agricole şi silvice Horticultură 
Agricultură şi 

Horticultură 
14 

17 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică Mecanică 8 

18 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică 
Inginerie 

Electrică 
5 

19 Ştiinţe inginereşti Inginerie energetică 
Inginerie 

Electrică 
0 

20 Ştiinţe inginereşti 
Ingineria 

materialelor 
Mecanică 1 

21 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială Mecanică 0 

22 Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor 

Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

6 

23 Ştiinţe inginereşti 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

1 

24 Ştiinţe inginereşti 
Mecatronică şi 

robotică 

Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică 

1 

25 Teologie Teologie 

Teologie, 

Istorie şi 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

6 

 

 

 

Prorector, 

Prof.univ.dr. Marin Bică 


