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RAPORT DE ACTIVITATE 
 

2014 – 2015 
 
 

 

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 şi o 
diminuare a numărului de studenţi cu taxă, 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 precare, 
într-un climat social afectat de criză economică, de imprevizibilitate, de diminuarea interesului 
pentru studiu și cultură. 
 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 care le 
consider cele mai relevante în contextul evoluţiei actuale a învăţământului superior românesc şi a 
Universităţii din Craiova.   
 
Stimați colegi,  
 În perioada supusă analizei noastre, Universitatea din Craiova a continuat direcția 
consolidării obiectivelor strategice pe care ni le-am propus, și anume: 

A. Reducerea constantă a cheltuielilor administrative, însoțită de reducerea contribuției 
facultăților la fondul centralizat și realocarea fondurilor pentru cercetare. 

B. Universitatea din Craiova este una dintre cele mai importante instituţii de cercetare 
din România. În contextul scăderii fondurilor alocate de stat cercetării, Universitatea a încercat să 
construiască un sistem finanţat din fonduri proprii care să stimuleze performanţa în cercetare. 



5	  

	  

 Am reușit, în această perioadă, să alocăm granturi interne pentru cercetare, să 
premiem, din fondurile proprii, performanța în cercetare, demarând, în același timp, un extrem de 
ambițios proiect, acela al înființării  cinstitului de cercetări al Universității din Craiova prin 
restructurarea centrelor de cercetare existente și atragerea unui număr semnificativ de cercetători 
tineri ca asistenți de cercetare. 

C. Atragerea de fonduri europene care au consolidat infrastructura de educație, de 
cercetare și pe cea socială, cu un accent cu totul deosebit pe bursele doctorale, post-doctorale și de 
practică, domenii pe care ne-am propus să le consolidăm, convinși fiind pe de o parte de 
importanța cercetării științifice și, pe de alta, de valoarea formativă a stagiilor practice, 
universitatea noastră urmărind crearea unui climat pre-profesional în cadrul formării academice a 
studenților noștri. 

D. În domeniul învățământului și al managementului calității academice, perioada 
analizată a fost marcată de  

Ø concentrarea pe realizarea Raportului de evaluare în vederea vizitei de evaluare 
instituțională de către ARACIS, efort deosebit pentru care le mulțumesc tuturor 
celor care s-au implicat cu deosebită responsabilitate în conceperea unei analize 
instituționale care a scos în evidență atât punctele forte din activitatea noastră, 
cât și pe cele slabe; 

Ø scăderea numărului de posturi vacante și atingerea unui grad de ocupare a 
posturilor de 68%; 

Ø desființarea unor programe de studii neperformante și neatractive pentru 
studenți, în urma unei analize responsabile la nivelul facultăților 

E. Dinamizarea activității Școlii doctorale prin încurajarea abilitărilor și scoaterea la 
concurs a posturilor de profesor pentru cei care au obținut abilitarea, fapt care a condus la 
întărirea și întinerirea școlii doctorale cu noi conducători de doctorat; 

F. Continuarea ritmului de internaționalizare a universității, prin  
ü creșterea numărului de mobilități Erasmus + și non-Erasmus la cadre didactice 
și studenți 

ü creșterea semnificativă a numărului de acorduri ERASMUS + și instituționale 
ü atragerea unui număr important de bursieri Eugen Ionescu (suntem a treia 

universitate ca atractivitate la nivel național) 
ü dublarea numărului  de studenți străini la anul pregătitor (106 anul acesta, față 

de 52 acum patru ani) 
ü atragerea unui număr semnificativ mai mare decât în perioadele anterioare de 

studenți străini veniți pe cont propriu valutar și cont propriu în lei pentru etnicii 
români 
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ü cucerirea unor spații academice opace nouă până acum, precum Africa neagră, 
spațiul nord și sud-american (University of Rhode Island, Universitatea 
Autonomă din Mexic) cu care am demarat schimburile de studenți  

ü lansarea concursului internațional de dramaturgie Drama Craiova 2015 
ü deschiderea, în septembrie 2015, a unui Liceu internațional cu predare în limba 

franceză, liceu de stat, cu dublă subordonare (Universitate și Ministerul 
Educației Naționale) 

G. Imaginea Universităţii a fost prezentată altfel decât până acum. Prezenţa 
Universităţii în mass-media a fost impresionantă: peste 700 de articole în presa scrisă, sute de 
apariţii în presa audio-vizuală, dar, din păcate, puține evenimente mediatizate la nivel naţional. 

 
Stimați colegi,  

 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 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 

26 martie 2015 
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PRORECTORAT 1  

PROGRAME DE STUDII ŞI ASIGURAREA CALITĂȚII 
 
 

Capitolul 1. Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă 

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

1. 1. ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE 

În perioada de raportare (2014), DMC a desfăşurat activităţi organizatorice şi de 
funcţionalizare 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 Comisiei pentru 
Evaluarea și Asigurarea Calității 
(CEAC) a UCv 
Întruniri şi decizii ale Consiliul Calităţii 
UCv 

Prorectorat P1 (Programe de 
Studii și Asigurarea Calității – 
PSAC) 
Senat UCv 

Actualizare pagina web 
DMC 

Pagina web DMC Director DMC 

 
1. 2. ACTIVITĂŢI DE PLANIFICARE 

În perioada de raportare (2014), DMC a desfăşurat următoarele activităţi de planificare: 

Activitatea Livrabil Aprobare 
Elaborarea Planului Operaţional al DMC  Planul Operaţional al DMC  Prorectorat 

P1/PSAC 
Participarea la elaborarea Planului Operaţional 
al UCv  

Secţiuni ale Planului Operaţional al 
UCv  

CA UCv 
Senat UCv 

 
1. 3. 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 
Controlul documentelor și înregistrărilor – Miniportal DMC CC UCv  
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Activitatea Livrabil Aprobare 
miniportal DMC / Manualul Calităţii http://cis01.central.ucv.ro/dmc/tmp/ CIC 
Monitorizarea absolvenţilor - pachet de măsuri 
pentru motivarea absolvenţilor să adere la 
demersurile de monitorizare 

„Pachet motivațional pentru absolventi.docx”  CC UCv  

Elaborarea (împreună cu CCOP) a 
metodologiei de evaluare a gradului de 
satisfacţie a studenţilor 

Metodologie de evaluare a gradului de 
satisfacţie a studenţilor - draft 

CC UCv 

Îmbunătăţirea şablon stat de funcţii 
departamente academice 

Şablon „Stat de funcţii”- foaie Excel cu 
verificator 

CC UCv 

Îmbunătăţire şablon plan de învăţământ  Şablon „Plan de învăţământ”- foaie Excel cu 
verificator 

CC UCv 

 
1. 4. 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.  
 

Capitolul 2. 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 
 

2. 1. ANALIZA OFERTEI DE PROGRAME DE STUDII A UCV 

Universitatea din Craiova oferă următoarele programe de studii: 
 
a) programe de studii de licenţă (PSL) 
 

Facultatea Nr. 
studenţi 
licenţă 

Nr. de 
programe 
de studii 
licenţă 

Nr. studenţi / PSL/ an Observaţii 
Med. Min. Max. 

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 929 10 30,97 14 110 Max.  
Min.  

Educaţie Fizică şi Sport 304 4 25,33 8 48  
Litere 995 14(12 cu 3 

ani +2 cu 4 
ani) 

23,47 5 63 Minim la 
Interpret. 
Muz. -
canto 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

1415 15 36 18 63  

Teologie 278 2 42,30 10 62  
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Drept şi Ştiinţe Sociale 1318 9(8 cu 3 ani+ 
1 cu 4 ani) 

28,85 11 176  

Mecanică 1124 10 28,35 15 69  
Inginerie Electrică 818 9 24,35 13,3

3 
44  

Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

1087 7 38,82 16 73  

Agricultură şi Horticultură 1210 10(9 cu 4 ani 
+ 1 cu 3 ani) 

31,20 20 53  

 
b) programe de studii de master (PSM) 
 

Facultatea Nr. 
studenţi 
master 

Nr. de 
programe de 
studii master 

Nr. studenţi / PSM / 
an 

Observaţ
ii 

Med. Min. Max. 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 321 7 22,7

9 
14 49  

Educaţie Fizică şi Sport 128 3 21,3
3 

20 23  

Litere 378 6 31,5
0 

10 50  

Economie şi Administrarea Afacerilor 546 17 16,9
7 

6 37  

Teologie 50 1 25 25 25  
Drept şi Ştiinţe Sociale 422 9 (4@1 an+5@2 

ani) 
31,6
7 

16 42  

Mecanică 398 8 24,8
8 

13 32  

Inginerie Electrică 230 5 23 16 29  
Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

297 6 24,7
5 

21 34  

Agricultură şi Horticultură 316 8 19,7
5 

11 26  

 
DMC a procedat la inventarierea programelor de studii inactive de licență și de master. 

Analiza a relevat următoarele: 
 
Programe de studii de licenţă a căror organizare a fost suspendată (total 7 programe): 
Program de studiu suspendat/anul 
suspendării 

Facultatea organizatoare Observaț ii 

Fizică Facultatea de Matematică şi Ştiinţe 
ale Naturii 

 

Fizica mediului  

Asistenţă managerială şi secretariat Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale  
Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin) 

Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 
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Program de studiu suspendat/anul 
suspendării 

Facultatea organizatoare Observaț ii 

Ştiinţa materialelor (la Drobeta-Turnu 
Severin) Facultatea de Mecanică  

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba 
franceză) Facultatea de Inginerie Electrică 

 

Sisteme electrice Propus pentru lichidare 

 

Programe de studii de master a căror organizare a fost suspendată (total 22 programe): 
Program de studiu suspendat/anul 
suspendării 

Facultatea organizatoare Observaț ii 

Fizica materialelor Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale 
Naturii 

Operează alternativ cu 
Fizica teoretică 

Chimie aplicată  

Inginerie electrică avansată 

Facultatea de Inginerie Electrică 

 

Modelarea şi optimizarea 
echipamentelor electrice 

 

Gestiunea proceselor energetice  

Modelare şi simulare în ingineria 
mecanică Facultatea de Mecanică 

 

Materiale avansate (la Drobeta-Turnu 
Severin) 

 

Sisteme electronice avansate 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică 

 
 Ingineria calculatoarelor şi 
comunicaţiilor/ Computer and 
Communication Engineering 

 

Drept public 

Facultatea de Drept și Științe Sociale 

 
Integrare europeană (interdisciplinar 
cu domeniul: Economie și Afaceri 
internaționale) 

 

Dezvoltare regională  
Administrarea afacerilor şi 
antreprenoriat 

Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor 

 

Analiza şi evaluarea financiară a 
organizaţiilor (IFR) 

 

Finanțe aplicate  
Management financiar-bancar  
Management financiar-bancar (IFR)  
Management competitiv şi 
performanţă 

 

Dezvoltare regională şi proiecte 
europene 

 

Perspective în studiul lingvistic al 
literaturii Facultatea de Litere Lichidare la inițiativa 

facultății 
Comunicarea socială a bisericii Facultatea de Teologie Lichidare la inițiativa 
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Program de studiu suspendat/anul 
suspendării 

Facultatea organizatoare Observaț ii 

facultății 
Management de caz în asistenţa 
socială 

Lichidare la inițiativa 
facultății 

 
 Numărul programelor de studii de licenţă (7) a căror organizare a fost 
suspendată este mai mic cu 53 % decât în 2013. Observaţia este valabilă şi pentru programele de 
studii de master, la care scăderea este de 15% (de la 26 de programe în 2013 la 22 de programe în 
2014). 
 

2. 2. ANALIZA ŞI AVIZAREA RAPOARTELOR DE AUTOEVALUARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII 

PROVIZORII / ACREDITĂRII / EVALUĂRII PERIODICE DE CĂTRE ARACIS 

În perioada de raportare, CEAC a procedat la avizarea rapoartelor de autoevaluare a 12 
programe de studii de licenţă în vederea evaluării externe – ARACIS pentru autorizare 
provizorie/acreditare/evaluare periodică şi respectiv acreditare/încadrare în domeniu acreditat a 11 
programe de studii de master. DMC a referat şi supus aprobării Senatului UCv Rapoarte de 
Autoevaluare pentru cele 23 de programe de studiu, după cum urmează: 
 

Programe 
de studii 

Tip evaluare Denumire program de studii Observaţii 

De licenţă 

Autorizare 
provizorie 

-  

Acreditare • Jurnalism  
• Asistență socială 
• Pedagogie muzicală  (schimbare calificativ) 
• Interpretare muzicală – instrumente (schimbare 

calificativ) 
• Interpretare muzicală – canto (schimbare 

calificativ) 
• Informatică aplicată în ingineria electrică 

(schimbare calificativ) 

 

Evaluare periodică • Drept  
• Economia comerțului, turismului și serviciilor  
• Horticultură  
• Sociologie 
• Tehnologia prelucrării produselor agricole 
• Fizică medicală 

 

De master 

Acreditare • Științe ale educației – Managementul și 
evaluarea instituțiilor și proiectelor 
educaționale 

• Științe ale educației – Consiliere educațională și 
dezvoltarea carierei (la Drobeta-Turnu Severin) 

 

Încadrare în • Teologie – Teologie și cultură   
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Programe 
de studii 

Tip evaluare Denumire program de studii Observaţii 

domeniu • Ingineria produselor alimentare – Siguranța 
alimentara și protecția consumatorului 

• Ingineria mediului – Managementul ecologic al 
resurselor naturale 

• Informatică – Tehnici avansate pentru 
prelucrarea Informației/Advanced Techniques 
for Information Processing 

• Geografie – Turism și dezvoltare rurală 
• Fizică – Fizică aplicată (în limba română) 
• Fizică – Applied Physics  (în limba engleză) 
• Fizică – Theoretical Physics (în limba engleză) 
• Expertiză viti-vinicolă și oenoturism 

Evaluare periodică -  
 
 

Capitolul 3. Raportul de Autoevaluare al Universităţii din Craiova 

3. 1. CONTEXT 

Precedenta evaluare instituţională obligatorie a Universităţii din Craiova a fost realizată de 
ARACIS în 2009. După 5 ani de la această evaluare, în anul 2014, Universitatea din Craiova a 
demarat procesul de autoevaluare cu care au fost însărcinate o comisie de autoevaluare numită prin 
decizia rectorului şi Departamentul de Managementul Calităţii. 
 

3. 2. MOD DE LUCRU 

Departamentul de Managementul Calităţii a demarat demersurile de autoevaluare pe două 
paliere: Raportul de Autoevaluare Instituţională a Universităţii din Craiova şi identificarea 
programelor de studii cuprinse în evaluarea instituţională. 

Au fost solicitate propuneri de programe de studii care să fie propuse ARACIS pentru 
evaluarea externă periodică. Propunerile formulate de facultăţi au fost concatenate într-o listă de 
programe, complementată cu o listă de programe de rezervă. 
 

3. 3. RAPOARTELE DE AUTOEVALUARE ALE PROGRAMELOR DE STUDII CUPRINSE ÎN 

EVALUAREA INSTITUŢIONALĂ 

Elaborarea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii cuprinse în evaluarea 
instituţională a rămas în responsabilitatea departamentelor academice care le gestionează.  

Componenta referitoare la universitate a fost pusă la dispoziţie de DMC și pentru programele 
ajunse la scadenţa evaluării periodice şi pentru care au fost elaborate rapoarte de autoevaluare în 
afara evaluării instituționale. 
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3. 4. RAPORTUL DE AUTOEVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

S-a optat pentru structurarea raportului de autoevaluare pe criterii şi indicatori, în 
conformitate cu Metodologia ARACIS şi Legea 87/2006. Corpul raportului de  autoevaluare este 
structurat astfel:  
 
I. Scurt istoric Error! Bookmark not defined. 
II. Dinamica dezvoltării Universităţii din Craiova Error! Bookmark not defined. 
III. STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 7 

Partea A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ........................................ Error! Bookmark not defined. 
A.1.STRUCTURILE INSTITUŢIONALE, ADMININSTRATIVE ŞI MANAGERIALEError! Bookmark not defined. 
A.2. BAZA MATERIALĂ ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Partea B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ ............................................ Error! Bookmark not defined. 
B.1. CONŢINUTUL PROGRAMELOR DE STUDIU ........................... Error! Bookmark not defined. 
B.2 REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII .......................................................... Error! Bookmark not defined. 
B3. ACTIVITATEA DE CERCETARE .................................................. Error! Bookmark not defined. 
B.4. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A ORGANIZAŢIEI ..................... Error! Bookmark not defined. 

Partea C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ............................................... Error! Bookmark not defined. 
C.1. STRATEGII ŞI PROCEDURI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢIIError! Bookmark not defined. 
C.2. PROCEDURI PRIVIND INIŢIEREA, MONITORIZAREA ŞI REVIZUIREA PERIODICĂ A 
PROGRAMELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE .................. Error! Bookmark not defined. 
C.3. PROCEDURI OBIECTIVE ŞI TRANSPARENTE DE EVALUARE A REZULTATELOR 
ÎNVĂŢĂRII ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
C.4. PROCEDURI DE EVALUARE PERIODICĂ A CALITĂŢII CORPULUIError! Bookmark not defined. 
PROFESORAL ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
C.5. ACCESIBILITATEA RESURSELOR ADECVATE ÎNVĂŢĂRII Error! Bookmark not defined. 
C.6. BAZA DE DATE ACTUALIZATĂ SISTEMATIC, REFERITOARE LA ASIGURAREA 
INTERNĂ A CALITĂTII .......................................................................  Error! Bookmark not defined. 
C.7. TRANSPARENŢA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC CU PRIVIRE LA 
PROGRAMELE DE STUDII ŞI, DUPĂ CAZ, CERTIFICATELE, DIPLOMELE ŞI 
CALIFICĂRILE OFERITE ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 
C.8. FUNCŢIONALITATEA STRUCTURILOR DE ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI, 
CONFORM LEGII
 ......................................................................................................................Error! Bookmark not 
defined. 

 
Declaraţiile din fiecare capitol sunt susţinute de anexe adecvate, după cum urmează: 

Capitolul 1: Anexa 1.1 … Anexa 1.48; 
Capitolul 2: Anexa 2.1 … Anexa 2.42; 
Capitolul 3. Anexa 3.1 … Anexa 3.41 
 

3. 1. ANALIZA CONCLUZIILOR ȘI RECOMANDĂRILOR DE LA EVALUĂRI ANTERIOARE 

Consiliul de Asigurare a Calităţii al UCv a procedat la evaluarea implementării 
recomandărilor făcute de comisiile de evaluare externă ARACIS şi EUA (2013). Au fost analizate 
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individual cele 18 recomandări majore făcute de comisia de evaluarea instituțională ARACIS în 
2009 precum şi cele 21 de recomandări făcute de comisa EUA în 2013. 

Se observă că 98% dintre recomandări au fost însuşite parţial sau total.  
 

Capitolul 4. Manualul Calităţii al Universităţii din Craiova 

4. 1. CONTEXT 

În perioada de raportare, Consiliul de Asigurare a Calităţii a procedat la revizuirea 
Manualului de evaluare şi asigurare a calităţii, adoptat de senatul UCv în anul 2008. Revizuirea a 
fost necesară întrucât în intervalul scurs de la adoptare s-a modificat legislaţia generală (în special 
Legea 1/2011 cu actualizările ulterioare) şi reglementările în materie ale UCv (în special Carta UCv 
şi Codul de asigurare a calităţii, elaborat şi adoptat de senatul UCv în anul 2012). 

Spre deosebire de Codul de asigurare a calităţii, prevăzut de Carta UCv la art. 62 alin j), 
Manualul calităţii nu este obligatoriu, însă reprezintă un instrument care asigură eficienţa 
sistemului de management al calităţii. 

Manualul calităţii este în acord cu Declaraţia rectorului de politică în domeniul calităţii a 
rectorului UCv şi este structurat astfel: 
 

CUPRINS 

0. PREAMBUL. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 
 

1. DOMENIU DE APLICARE 
1.1. Generalităţi 
1.2. Aplicare 

2. REFERINŢE NORMATIVE 
2.1. Documente directoare europene 
2.2. Documente directoare naţionale 

2.2.1. Acte normative emise de M E C S  
2.2.2. Acte normative emise de terţi 

   2.2.3. Metodologii, repere metodologice, note, regula mente, instrucţiuni, ghiduri, 
manuale, criterii 

2.2.4. Standarde naţionale 
2.3. Documente directoare ale Universităţii din Craiova 

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
3.1. Termeni/Definiţii specifice standardelor naţionale ale calităţii 

3.1.1. Termeni/Definiţii referitoare la calitate 
3.1.2. Termeni/Definiţii referitoare la management 
3.1.3. Termeni/Definiţii referitoare la organizaţie 
3.1.4. Termeni/Definiţii referitoare proces şi produs 
3.1.5. Termeni/Definiţii referitoare la conformitate 
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3.1.6. Termeni/Definiţii referitoare la documentaţie 
3.1.7. Termeni/Definiţii referitoare la audit 

3.2. Termeni/Definiţii specifice actelor normative naţionale (legi, ordonanţe) 
3.2.1. Termeni/Definiţii referitoare la calitatea educaţiei 
3.2.2. Termeni/Definiţii referitoare la învăţământul superior 
3.2.3. Termeni/Definiţii referitoare la produsul şi clientul universităţii 

3.3. Abrevieri 

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
4.1. Cerinţe generale 

           4.1.1. Necesitatea asigurării calităţii în învăţământul superior - cadrul european 
           4.1.2. Necesitatea asigurării calităţii în învăţământul superior - cadrul național 
           4.1.3. Necesitatea asigurării calităţii în învăţământul superior - cadrul instituțional 
           4.1.4. Cerinţe generale în UCV 
           4.1.5. Cerinţe generale ale sistemului de management al calităţii 

4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie 
4.2.1. Generalităţi 
4.2.2. Manualul calităţii 
4.2.3. Controlul documentelor 
4.2.4. Controlul înregistrărilor 

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 
5.1. Angajamentul managementului 
5.2. Orientare către client 
5.3. Politica referitoare la calitate 
5.4. Planificare 

5.4.1. Obiectivele calităţii 
5.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii 

5.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare 
5.5.1. Responsabilitate şi autoritate 
5.5.2. Reprezentantul managementului 
5 5.3. Comunicarea internă 

5.6. Analiza efectuată de management 
5.6.1. Generalităţi 
5.6.2. Elemente de intrare ale analizei 
5.6.3. Elemente de ieşire ale analizei 

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR 
6.1. Asigurarea resurselor 
6.2. Resurse umane 

6.2.1.Generalităţi 
6.2.2. Competenţă, conştientizare, instruire 

6.3. Infrastructura 
6.4. Mediu de lucru 

7. REALIZAREA PRODUSULUI 
7.1. Planificarea realizării produsului 
7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul 



16	  

	  

7.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs 
7.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs 

 7.2.3. Comunicarea cu clientul 
7.3. Proiectare şi dezvoltare 

7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării 
7.3.2. Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării 
7.3.3. Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării 
7.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării 
7.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării 
7.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării 
7.3.7. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare 

7.4. Aprovizionare 
7.4.1. Procesul de aprovizionare 

 7.4.2. Informaţii pentru aprovizionare 
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat 

7.5. Producţie şi furnizare de servicii 
7.5.1. Controlul producţiei şi al furnizării serviciului 
7.5.2. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii 
7.5.3. Identificare şi trasabilitate 
7.5.4. Proprietatea clientului 
7.5.5. Păstrarea produsului 

7.6. Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare 

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE 
8.1. Generalităţi 
8.2. Monitorizare şi măsurare 

8.2.1.Satisfacţia clientului 
8.2.2. Audit intern 
8.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor 
8.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului 

8.3. Controlul produsului neconform 
8.4. Analiza datelor 
8.5. Îmbunătăţire 

8.5.1. Îmbunătăţire continuă 
8.5.2. Acţiune corectivă 
8.5.3. Acţiune preventivă 
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PB - Desfasurarea activitatilor didactice

PB - Examinarea pentru obtinerea gradelor didactice

PB - Managementul de proiect

PB - Relatii internationale

PB - Admiterea la studii universitare

PB - Activitati de cercetare 

PB - Intocmirea si acreditarea programelor de studii

A – Procese ajutatoare
PB – Procese principale

M – Procese de management

 
 

4. 3. PROCEDURI  

Fac parte integrantă din Manualul calităţii următoarele proceduri de sistem (obligatorii): 
• Controlul documentelor este reglementat în procedura PS-01. 
• Controlul înregistrărilor este reglementat în procedura PS-02. 
• Auditul intern este reglementat în procedura PS-03.  
• Controlul produsului neconform este reglementat în procedura PS-04. 
• Acţiunea corectivă este reglementată în procedura PS-05. 
• Acţiunea preventivă este reglementat în procedura PS-06. 

 
Capitolul 5. Raportul de evaluare internă asupra calităţii educaţiei 

5. 1. TEMEI 

În acord cu atribuţiile prevăzute de art. 12 alin. b) din Legea 87/2006, Departamentul de 
Managementul Calităţii a procedat la evaluarea internă şi elaborarea „Raportului Anual privind 
evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 2013-2014”. 
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5. 2. CONŢINUTUL RAPORTULUI  

Raportului Anual privind evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 2013-2014, este 
structurat după cum urmează: 
 

Cuprins 
 
Capitolul 1. Asigurarea calităţii procesului didactic Error! Bookmark not defined. 

1.1 Programe de licenţă ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1. 2.Programe de master .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1. 3.Admiterea studenţilor ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Capitolul 2. Asigurarea calităţii în cercetarea ştiinţifică Error! Bookmark not defined. 

2. 1.Obiective ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2. 2.Direcţii de acţiune .......................................................................................................................... 
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Capitolul 3. Analiza SWOT Error! Bookmark not defined. 

3. 1.Puncte tari ....................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. 2.Puncte slabe .................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. 3.Oportunităţi .................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. 4.Ameninţări ...................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Capitolul 4. Programul de măsuri Error! Bookmark not defined. 

 
 

5. 3. MĂSURI ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

Potrivit atribuţiilor prevăzute de art. 12 alin. c) din Legea 87/2006, Departamentul de 
Managementul Calităţii a propus următoarele măsuri: 

Domeniul Indicatori de performanţă Măsuri propuse 

Capacitate 
instituţională 

Sistem de conducere 
Management strategic 
Eficacitate administrativă 

Creşterea responsabilităţii privind asigurarea calităţii în 
educaţie la nivelul facultăţilor şi departamentelor, 
atribuirea de responsabilităţi precise, implicarea sporită 
a  cadrelor  didactice tinere. 
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Domeniul Indicatori de performanţă Măsuri propuse 
Spaţii de învăţământ, 
cercetare. Dotare 

Extindere spaţiilor şi dotarea  sălilor de curs, seminar şi 
a laboratoarelor  existente cu aparatură modernă.  
Integrarea INCESA în procesul de învăţământ prin 
practici ale studenţilor şi laboratoare pentru studenţii 
masteranzi şi doctoranzi.  

Sistemul de acordare a 
burselor şi altor forme de 
sprijin material pentru 
studenţi 

Creşterea proporţiei resurselor proprii ale instituţiei în 
fondul de burse. 

Eficacitate 
educaţională  

Principii, practici de 
recrutare studenţi 

Elaborarea unor materiale de prezentare a universităţii 
şi diseminarea în mass-media şi prin intermediul 
inspectoratelor şcolare a informaţiilor despre 
programele de studii şi facilităţile oferite de 
Universitatea din Craiova 
Diseminarea mai largă a informaţiilor despre 
programele de studii de masterat în mediul economico-
social 

Practici de admitere Creşterea numărului de specializări la care admiterea 
să se realizeze prin concurs. 

Valorificare prin 
capacitatea de angajare în 
domeniul de competenţă al 
calificării 

Monitorizarea rezultatelor concursurilor didactice, 
realizarea de studii despre rezultatele absolvenţilor şi 
orientarea lor profesională 
Creşterea numărului de absolvenţi care continuă 
studiile la nivel de master în regim cu taxă 
Actualizarea chestionarelor pentru cunoaşterea 
nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu 
dezvoltarea profesională asigurată de programe 
Organizarea unor dezbateri împreună cu specialişti 
sociologi şi reprezentanţi ai mediului socio-economic 
asupra oportunităţilor profesionale şi a cerinţelor 
specifice pentru orientarea în carieră a absolvenţilor 

Monitorizarea inserţiei 
profesionale 

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.  

Nivelul de satisfacţie al 
studenţilor în raport cu 
dezvoltarea  profesională şi 
personală  asigurată de 
universitate 

Realizarea unui platforme on-line de monitorizare a 
satisfacţiei studentului şi absolventului. 

Programarea cercetării. 
Realizare.Valorificare 

Identificarea unor servicii ştiinţifice către colegi sau 
către terţi, servicii care să valorifice echipamentele şi 
competenţele centrelor de cercetare ale UCV şi care să 
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Domeniul Indicatori de performanţă Măsuri propuse 
atragă venituri (inclusiv din Fondul intern de 
cercetare) : măsurători, consultanţă, certificări, 
prelucrare de informaţii, aplicaţii software, etc. 
Creşterea producţiei ştiinţifice a universităţii, prin 
crearea la centrele noastre de cercetare a unor poziţii 
de cercetători asociaţi pe care să poată candida 
specialişti de renume din ţară şi străinătate. 

Repartizarea cheltuielilor Conform normelor financiare şi regulilor UCV 

Managementu
l calităţii 

Organizarea sistemului de 
asigurare a calităţii 

Elaborarea de proceduri, metodologii şi regulamente 
referitoare la toate procesele şi structurile de educaţie 
din UCv 

Aplicarea regulamentului 
de aprobare, monitorizare şi 
evaluare periodică a 
programelor. 

Evaluarea internă periodică a tuturor programelor de 
studii de master (reluarea în 2014 a evaluării din 2013)  
 

Corespondenţa dintre 
diplome şi calificări 

Elaborarea Grilelor 1 şi 2 pentru toate programele de 
master şi de doctorat  
Diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi 
standardele de calitate aplicate în universităţi europene 
de prestigiu 

Regulamentul privind 
examinarea şi notarea 
studenţilor 

Flexibilizarea metodelor de examinări în funcţie de 
domeniul de studii/specializării. 

Raportul dintre numărul de 
cadre didactice şi studenţi 
Evaluarea colegială 
 
Evaluarea cadrelor 
didactice de către studenţi 
Evaluarea de către 
conducerea facultăţii 

Flexibilizarea raportului studenţi/cadre didactice în 
funcţie de specificul domeniilor de studii. 
Actualizarea chestionarului de evaluare colegială şi 
adaptarea lui la specificul postului şi a domeniilor de 
studii. 
Realizarea unui sistem informatic on-line de evaluare a 
cadrelor didactice de către studenţi. 
Adaptarea chestionarului de evaluare a personalului 
UCV de către conducere ţinând cont de specificul 
postului ocupat şi de noile cerinţe legislative naţionale 
şi europene. 

Disponibilitatea resurselor 
de învăţare 
 

Creşterea numărului de cursuri în format clasic şi 
electronic şi a numărului de calculatoare la dispoziţia 
studenţilor (săli de calculatoare) 
Dotarea cu calculatoare a sălilor de lectură a căminelor 
studenţeşti în căminele studenţeşti) 
Modernizarea metodelor de predare/învăţare prin 
achiziţionare unor echipamente şi software-uri de 
specialitate 

Servicii studenţeşti Dezvoltarea componentei de consiliere şi orientare 
profesională. Îmbunătățirea condiţiilor de studiu şi 
cazare. Sprijin logistic pentru activităţi de voluntariat 

Baze de date şi informaţii Realizarea variantei în limba engleză a site-ului UCV 
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Domeniul Indicatori de performanţă Măsuri propuse 
Oferta de informaţii publice Publicarea programelor de studii,  cursurilor, cerinţelor 

de evaluare, regulamentelor, etc. în limba română şi 
limba engleză pe site-urile fiecărei facultăţi 

 
Capitolul 6. Concluzii şi perspective – DMC  

6. 1. 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: 
• Contribuţii semnificative la elaborarea Raportului de autoevaluare instituţională a UCv şi a 

anexelor aferente (pentru evaluarea instituţională ARACIS) – capitolul 5; 
• Elaborarea unei versiuni actualizate a Manualului calității al UCv – capitolul 6; 
• Elaborarea „Raportului Anual privind evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 

2013-2014” – capitolul 7; 
• Analiza şi monitorizarea programelor de studii de licenţă şi de master – capitolul 4; 
• Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă – capitolul 3, concretizate 

în îmbunătățirea de şabloane, metodologii, chestionare, etc. 

6. 2. PERSPECTIVE 

Se impune continuarea/finalizarea şi iniţierea următoarelor activităţi: 
• Completarea procedurilor aferente Manualului calităţii, cu proceduri operaţionale; 
• Evaluarea programelor de studii de licenţă şi a programelor de studii de master; 
• Includerea mecanismului de colectare a datelor în controlul documentelor și înregistrărilor. 
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Departamentul de Formare Continuă (DFC) – Programe de formare continuă 
oferite de UCv 

Membrii Consiliului Departamentului de Formare Continuă (DFC) au coordonat, pe parcursul 
anului 2014, desfășurarea cursurilor postuniversitare și de conversie profesională, dar și a celor de 
scurtă durată, intensive. Deși, din punct de vedere organizatoric, activitatea lor a facilitat buna 
desfășurare a acestor cursuri (taxele au fost propuse și aprobate operativ, programele de curs au 
fost actualizate, etc.), din lipsă de cereri, foarte puține cursuri de lungă durată au fost active 
(situație generală pentru cursurile  postuniversitare, mai puțin pentru cursurile de conversie). O 
alternativă la acestea, în condițiile adresabilității scăzute a potențialilor cursanți, pe fundalul unei 
crize prelungite dar și lipsei de finanțare, poate fi reprezentată de dezvoltarea cursurilor intensive 
de scurtă durată. Există la nivelul Consiliului DFC, încă din anul 2013, o evidență a formatorilor 
și experților ce pot susține astfel de cursuri, ce va trebui actualizată și coroborată efectiv cu oferta 
Universității. Totodată, vor trebui căutate, la nivelul facultăților, noi forme de colaborare cu 
societăți comerciale, organizații non-profit și organisme instituționale naționale și regionale 
precum ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări – fost CNFPA) și CRFPA (Centrul 
Regional de Formare Profesională a Adulților) Dolj.  

În anul 2014, oferta de cursuri de formare profesională a Universității din Craiova, prin DFC, 
s-a păstrat în general la  același nivel ca și în 2013. Facultățile nu au propus programe noi, acest 
lucru fiind justificat de o evidentă contractare a cererii de cursuri de formare profesională, mai 
ales în ce privește cursurile de lungă durată (cursuri postuniversitare de formare profesională, de 
specializare/ perfecționare, precum și cursuri și programe de conversie profesională). Există în 
continuare la nivelul universității 26 de programe postuniversitare de formare și 6 programe de 
conversie active, pentru care toate premisele organizatorice sunt îndeplinite. În general, toate 
activitățile lor sunt creditate, iar creditele cursanților sunt recunoscute inclusiv în cadrul unor 
activități de formare continuă ulterioare. Taxele pentru aceste programe au fost corect 
fundamentate, în colaborare cu facultățile, fiind propuse de DFC în Consiliul de Administrație în 
data de 28.05.2014 și aprobate de Senatul Universității în 29.05.2014. Toate programele de studii 
postuniversitare de formare profesională, precum și programele postuniversitare de conversie 
profesională, autorizate să funcționeze în anul 2014, sunt cuprinse în lista următoare: 
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La nivelul facultăților, cele mai bune rezultate în ce privește numărul de cursanți înscriși în 
programele postuniversitare au fost înregistrate la Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii, 
pentru programele de conversie:  

Nr.crt. Facultatea/ Departamentul Denumirea programului/ 
durata (nr. semestre) 

Nr. 
cursanţi 
2014-2015 

1 Fac. Matematică şi Ştiinţe ale Naturii/ Depart. 
de Informatică 

Conversie în Informatică I/ 3 
semestre 

24 

2 Fac. Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, Depart. 
de Informatică 

Conversie în Informatică II/ 4 
semestre 

9 



26	  

	  

Nr.crt. Facultatea/ Departamentul Denumirea programului/ 
durata (nr. semestre) 

Nr. 
cursanţi 
2014-2015 

3 Fac. Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, Depart. 
de Matematică 

Conversie în Matematică I/ 3 
semestre 

27 

4 Fac. Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, Depart. 
de Matematică 

Conversie în Matematică II/ 4 
semestre 

18 

5 Fac. de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, 
Depart. de Fizică şi Depart. de Chimie 

Conversie în Ştiinţe I/ 3 
semestre 

29 

Un mare număr de cursanți atrag în continuare programele de formare psiho-pedagogică în 
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Acestea se organizează în 
conformitate cu metodologia-cadru stabilită prin OMEN nr. 5745/13.09.2012. La nivelul 
Universității din Craiova, aceste programe sunt organizate în cadrul Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), după o metodologie proprie aprobată de Senat, cu 
respectarea prevederilor metodologiei cadru, și sprijinite logistic de DFC. Ele pot fi organizate în 
regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Cursurile de pregătire psiho-
pedagogică pentru studenți, nivelul I, sunt gratuite, fiind însă oferite și în regim postuniversitar cu 
taxă pentru nivelurile I și II (programul pentru fiecare nivel având durata de 2 semestre).  

Nr.crt. Departamentul Denumirea programului/ tip/ 
durata (nr. semestre) 

Nr.  
credite 

Taxa/ cursant: 
înscriere/ înmatr./ 
şcolarizare 
(RON) 

Nr. 
cursanţi 
2014-
2015 

1 DPPD Formare psiho-pedagogică pentru 
nivelul I (inițial) de certificare 
pentru profesia didactică/mono-
specializare/ 2 semestre 

30 150/ 0/ 1500 100 

2 DPPD Formare psiho-pedagogică pentru 
nivelul I (inițial) de certificare 
pentru profesia didactică/dubla-
specializare/ 2 semestre 

30 150/ 0/ 1700 23 

3 DPPD Formare psiho-pedagogică ptr. 
nivelul II (aprofundare) de 
certificare pentru profesia 
didactică/mono-specializare/ 2 
semestre 

30 150/ 0/ 1300 88 

La nivelul DPPD, există cereri și pentru cursuri postuniversitare de conversie în domeniu 
(psiho-pedagogie) și avem intenția de a propune și organiza împreună (DPPD – DFC) astfel de 
cursuri, începând cu anul universitar 2015 – 2016. 

Planul strategic al Universității din Craiova pentru perioada 2012-2016 prevede o introducere 
treptată de noi programe de formare continuă și de învățare de-a lungul întregii vieți la cererea 
absolvenților, firmelor și instituțiilor partenere, dar și deschiderea facultăților către o colaborare 
directă în acest domeniu cu orice actor din mediul economic, social și cultural. Independent sau în 
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cadrul unor programe complexe, facultățile au continuat să organizeze și pe parcursul anului 2014 
o serie de cursuri acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), orientate spre 
dezvoltarea de competențe cerute de piața muncii, de exemplu:  

ü Competențe informatice; 
ü Formator; 
ü Asistent relații publice și comunicare; 
ü Competențe antreprenoriale; 
ü Expert achiziții publice; 
ü Tehnician în activități financiare și comerciale 

(la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – responsabil prof. dr. Valentin Lițoiu). 

DFC a organizat și în anul 2014 o serie de cursuri de formare de scurtă durată la cererea unor 
instituții și agenții, după autorizarea (atestarea) prealabilă. Este vorba, în principal de Agenția 
Română de Conservare a Energiei (ARCE) și Autoritatea Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE), pentru care s-a organizat prin Facultatea de Inginerie Electrică, cu 
taxă, în mai multe serii (conform tabelului următor), Cursul de pregătire teoretică în domeniul 
instalațiilor electrice; acesta include două module, necesare pentru autorizarea pe diferite nivele, 
și 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. Durata cursului este de maxim trei săptămâni și el se 
încheie cu certificare, urmată de examenele de autorizare ANRE (în conformitate cu prevederile 
art. 25, precum și ale prevederile art. 20, 21 și 22 ale „Regulamentului pentru autorizarea 
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și experților 
tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin Ordinul 
Președintelui ANRE nr. 11/2013, participarea la primul examen de autorizare, indiferent de 
gradul și tipul solicitat de candidat, precum și dobândirea/ prelungirea odată la 5 ani a calității de 
verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția, precum și cea de expert tehnic de calitate și 
extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, este condiționată de absolvirea acestor cursuri).  

Denumire curs Serie Taxă curs 
Număr  

de 
cursanţi 

Curs de pregătire 
teoretică în domeniul 
instalațiilor electrice 

24.01-
10.02.2014 

- gradul I sau II -  450 lei/cursant,   
- gradul III sau IV - 550 lei/cursant  
- 150 lei/student pentru studenții înmatriculați ai 
Universității din Craiova (conform art. 16 din 
Hotărârea Senatului nr. 5/19.06.2013). 

 

55 

14.02-
08.03.2014 59 
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Curs de pregătire 
teoretică în domeniul 
instalațiilor electrice 

07.03-
21.03.2014 

- gradul I sau II -  450 lei/cursant,   
- gradul III sau IV - 550 lei/cursant  
- 150 lei/student pentru studenții înmatriculați ai 
Universității din Craiova (conform art. 16 din 
Hotărârea Senatului nr. 5/19.06.2013). 

6 

09.06-
30.06.2014 30 

29.09-
18.10.2014 29 

(responsabil curs: șef lucrări dr. ing. Cristian Bratu, Departamentul de Inginerie Electrică, 
Energetică și Aerospațială). 

În general toate facultățile tehnice (și nu numai) au potențialul de a organiza cursuri de scurtă 
durată și de a obține astfel venituri proprii.  Dată fiind dinamica domeniului IT și interesul pentru 
profesiile legate de acest domeniu, pregătirea prin cursuri de scurtă durată în acest domeniu este 
importantă. Oferta DFC și a Universității din Craiova include în continuare cursuri ca: 

ü Proiectare asistată de calculator în AutoCAD (la Facultatea de Mecanică, responsabil curs 
conf. dr. ing. Mihai Negru), durata 3 săptămâni, cost 270 RON, încheiat cu certificat de 
curs postuniversitar. 

ü Programul CISCO Networking Academy, 4 module (la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică, responsabil curs conf. dr. ing. Dan Mancaș), 42 ore/ modul, 
cost 650 RON/ modul (350 RON pentru studenți), certificare CCNA; acest program a 
înregistrat intrări de 15260 RON și cheltuieli salariale de 11415 RON în anul 2014. 

În plus, în anul 2014, DFC s-a implicat, împreună cu Prorectoratul cu Informatizarea și 
Administrarea Fondurilor Europene, în (re)licențierea Universității din Craiova pentru certificarea 
ECDL (European Computer Driving License).  A fost alocată și pregătită o sală de examinare 
dotată cu calculatoare și camere video, drept centru de testare acreditat ECDL (324A din clădirea 
centrală a Universității) și a fost încheiat un contract standard privind dreptul de utilizare a 
sublicenței ECDL. Au fost pregătiți și acreditați pe toate modulele ECDL 3 examinatori de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: prof. dr. Valentin Lițoiu – coordonator 
ECDL, conf. dr. ing. Amelia Bădică și ing. Cristian Etegan. 

Alte proiecte ale DFC derulate pe parcursul anului 2014 sunt cele finanțate din fonduri 
europene. Cu sprijinul Departamentului Fonduri Europene au fost câștigate mai multe proiecte de 
practică inițiate la nivelul facultăților, sprijinite de DFC, precum și unul propriu al DFC. 

În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), DMI 
2.1 (ID apel 161, Tranziția de la școală la viața activă), DFC a inițiat și depus, împreună cu 
Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (CRONO), proiectul PRAIS: 
„Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit”. 
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Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și 
dezvoltarea competențelor lor profesionale, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a 
cunoștințelor dobândite în pregătirea academică, în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări 
servicii pentru organizațiile non-profit. 
 Deși inițial finanțat și intrat în faza de implementare începând cu sfârșitul lunii aprilie 
2014, proiectul PRAIS, cod contract POSDRU/161/2.1/G/140309, a fost oprit în data de 10 iulie 
2014 de către CNDIPT OI POSDRU, prin activarea clauzei suspensive, datorită unui viciu de 
procedură în procedura de selecție a partenerului privat. A fost unul dintre cele două proiecte ale 
Universității ce s-a aflat într-o asemenea situație, mult mai multe proiecte continuând 
implementarea. DFC a acoperit integral cheltuielile efectuate în perioada de circa două luni și 
jumătate în care acest proiect s-a aflat în faza de implementare. 

ü În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, DFC este 
implicat, alături de Prorectoratul Programe de Studii și Asigurarea Calității, începând 
cu luna noiembrie 2014, în implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din 
sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe 
tot parcursul vieții”, cod contract  POSDRU/174/1.3/S/149155. În cadrul acestui 
proiect, în anul 2014 s-au stabilit grupurile țintă din Universitate, beneficiare ale 
subvenției de 700 de RON acordate pentru dezvoltarea profesională. În continuare, în 
anul 2015 urmează a se desfășura și finaliza o serie de activități specifice: sesiuni de 
analiză și dezbatere organizate la nivelul departamentelor/ facultăților,  asupra 
priorităților individuale de dezvoltare profesională și asupra formelor/ activităților de 
dezvoltare profesională recomandate, analiza priorităților instituției de învățământ 
privind dezvoltarea profesională a personalului didactic și auxiliar, întocmirea 
rapoartelor individuale de dezvoltare profesională etc.  

 
Capitolul 7. Buget și dezvoltarea infrastructurii DFC 

DFC a propus și Senatul universitar a aprobat încă din anul 2012 cote de contribuție ale 
activităților de formare de 5%, respectiv 10%, pentru dezvoltarea infrastructurii, atât la nivelul 
Universității cât și la nivelul facultăților și departamentelor. Ca obiectiv general căruia  
dezvoltarea infrastructurii se subordonează, putem spune că există în continuare intenția de a  crea 
la nivelul Universității un Centru de Formare Continuă, pentru care achiziționarea și 
configurarea unui server pentru stocarea documentelor și bazelor de date ale departamentului 
este o condiție 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 activităților de formare continuă în sistem mixt (blended learning). 

Situația financiară la nivelul DFC a evoluat normal pe parcursul anului 2014. Deși DFC a 
acoperit pierderile cauzate de managementul proiectului  POSDRU/161/2.1/G/140309 la nivelul 
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CNDIPT OI POSDRU, în condițiile unei investiții minimale în infrastructură (multifuncțională, 
consumabile, cameră video Web), excedentul contului DFC în perioada 1.1.2014 – 1.01.2015 a 
fost de 9091 RON.  

Investițiile masive în infrastructura DFC, preconizate la începutul anului 2014, nu au putut fi 
realizate datorită întreruperii proiectului PRAIS. A continuat însă investiția morală în dezvoltarea 
platformei Tesys (http://apps.software.ucv.ro/Tesys/), sub coordonarea secretarului Consiliului 
DFC, conf. dr. ing. Cristian Mihăescu. Platforma e-Learning Tesys, ce va putea fi folosită și în 
activitățile de formare continuă în sistem mixt (blended learning) are ca scop crearea unui mediu 
colaborativ pentru persoanele implicate în activități educaționale on-line și implementează o serie 
de funcționalități de bază precum: 

ü Administrarea programelor de formare: permite crearea și administrarea mai multor 
programe de studiu la nivelul platformei 

ü Administrarea utilizatorilor: permite crearea și administrarea utilizatorilor (studenți, 
profesori, secretare)  

ü Administrare discipline: permite crearea și administrarea disciplinelor prin 
specificarea programului de studiu, anului, semestrului și profesorilor care sunt 
responsabili de administrarea conținutului. În aceasta intră modulul administrare 
capitole (această funcționalitate permite administrarea capitolelor care compun o 
disciplină prin specificarea denumirii capitolului, a documentației atașate capitolului și 
a întrebărilor necesare procesului de testare și examinare) sau modulul administrare 
caiete întrebări (această facilitate permite specificarea modalității în care sunt create 
caietele de întrebări pentru teste și examene: profesorul definește numărul de întrebări 
care se extrag aleator pentru crearea de teste intermediare și pentru examinarea finală) 

ü Administrare perioade: permite definirea de perioade în timpul cărora sunt permise 
numai anumite tipuri de activități. Se poate specifica cu exactitate modalitatea și 
momentele la care se pot susține examene și teste. 

Utilizatorii cu rol de student sunt principalii beneficiari ai platformei Tesys. Principalele 
funcționalități implementate pentru studenți sunt: 

ü Descărcare documente. Studenții pot vizualiza disciplinele din anul curent de 
studiu și lista capitolelor care le compun. Pentru fiecare capitol există un document 
pe care studenții îl pot descărca pentru studiu. 

ü Susț inere teste și examene. Studenții pot susține teste și examene la capitolele și 
disciplinele care fac parte din modulele la care sunt înscriși. Testele și examenele 
se desfășoară în timp limită în funcție de timpul alocat pentru fiecare întrebare de 
către profesorul coordonator. 
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ü Comunicare. Studenții pot trimite mesaje secretarelor, profesorilor sau colegilor. 
Această funcționalitate este implementată pentru profesori și secretare astfel încât 
se facilitează comunicarea asincronă. 

Pentru desfășurarea în buna condiții a activităților de învățare practică și laborator virtual s-au 
dezvoltat module noi: 

ü Teme de casă: profesorii pot adăuga Teme de casă ca și documente suport al 
activității desfășurate pe platforma. Acest nou tip de resursă educațională pune 
studenții în fața unor probleme la care trebuie să găsească o rezolvare într-o 
anumită limită de timp. În urma trimiterii rezolvării temei de casă de către student, 
profesorul evaluează soluția trimisă de student și poate oferi clarificări. 

ü Gestionarea testelor. Toată activitatea de testare a studenților este monitorizată și 
salvată complet și eficient. Sunt monitorizate schimbările în ceea ce privește 
conținutul întrebărilor iar aceste schimbări sunt administrate fără să fie nevoie 
duplicarea informațiilor.  

	  

Capitolul 8.  Concluzii și perspective – DFC 

În pofida unor dificultăți neașteptate, cu caracter obiectiv (diminuarea cererilor de formare 
profesională continuă în plan local și regional), dar și subiectiv (cum ar fi modul de apreciere a 
procedurii de selecție a partenerului de către unele persoane din componența CNDIPT OI 
POSDRU ce a condus la stoparea unui contract câștigat și pierderi de infrastructură menționate), 
DFC a reușit în anul 2014 să se consolideze în plan organizatoric, să se diversifice treptat în 
privința domeniilor și nivelelor de formare acoperite și să exploreze unele măsuri complementare 
de eficientizare a activităților sale, printre care: identificarea potențialilor parteneri finanțatori 
(companii, asociații, fundații etc.) pentru organizarea de cursuri și stagii practice, cu care să 
colaboreze în activitățile de formare; organizarea de conferințe/ seminarii tematice specifice 
activității departamentelor academice și administrative, cu subiecte de interes imediat pentru 
rezolvarea unor probleme profesionale curente sau pentru diseminarea de bune practici; 
încurajarea dezvoltării și generalizării la nivelul Universității a unei platforme proprii de învățare 
în sistem mixt, a cărei dezvoltare a prins deja contur  – platforma Tesys, care să vină în sprijinul 
derulării și diseminării activităților de formare continuă; identificarea resurselor complementare 
de finanțare (programe naționale, fonduri europene etc.). 

Deși au existat unele dificultăți, de natură financiară sau în ce privește infrastructura asigurată, 
DFC a reușit în mare măsură să-și atingă obiectivele stabilite în Planul Operațional pe anul 2014.   
În  anul 2015, preconizăm că activitatea se va înscrie pe aceleași coordonate generale, cu accent 
pe trei direcții importante: monitorizarea și asigurarea derulării în bune condiții a programelor 
inițiate și organizate de DFC la nivelul Universității, monitorizarea și consolidarea situației 
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financiare a centrului de cost DFC în cadrul Universității – cu identificarea și analiza 
oportunităților de investiții la nivelul Universității și al facultăților, dar și monitorizarea 
apelurilor de proiecte la nivel local și național, cu identificarea oportunităților de colaborare în 
vederea obținerii accesului la resurse financiare suplimentare. 
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DEPARTAMENTUL DIDFR –  

 
Misiune și obiective 

Departamentul pentru Programe ID-FR şi-a asumat misiunea de a coordona şi monitoriza 
activităţile specifice formelor de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă oferite 
de universitate, asigurând respectarea standardelor pedagogice şi calitatea programelor de 
instruire. 

Pe parcursul anului universitar 2013-2014, Consiliul DIDFR a acționat  pentru atingerea 
următoarelor obiective principale: 
1. Prezentarea elocventă a informaţiilor privitoare la programele ID-FR, pe pagina web a DIDFR 
din site-ul principal al Universităţii.  
2. Consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în probleme legate 
de utilizarea portalului “Moodle” instalat pe serverul DIDFR sau a platformei Tesys. 
3. 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. 
4. Monitorizarea utilizării platformelor de e-learning ale universității, dedicate formelor de 
învățământ la distanță și cu frecvență redusă. 
5. Revizuirea capacităţilor de şcolarizare atribuite de ARACIS, pentru programele de studii ID-
FR din universitate. 
6. Colaborarea cu facultăţile pentru implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor 
profesionale ale cadrelor didactice implicate în programele ID-FR. 
7. Acordarea de consultanţă şi sprijin logistic facultăţilor din universitate, pentru obţinerea 
autorizării/acreditării programelor de studii la formele de învăţământ ID si IFR. 
8. Colaborarea cu facultăţile pentru întocmirea contractelor şi convenţiilor încheiate cu partenerii 
pentru derularea programelor ID-FR. 
9. Colaborarea cu facultăţile pentru definitivarea contractului de şcolarizare şi a contractului anual 
de studii, semnate de universitate cu fiecare student înmatriculat la un program ID/FR. 
10. Conlucrarea cu facultăţile care oferă programe de studii ID şi/sau IFR, în procesul de 
întocmire a Statelor de funcţii asociate acestor programe. 
11. Monitorizarea îndeplinirii prevederilor cuprinse în Planul strategic al DIDFR şi în Planul 
operaţional anual. 
12. Transmiterea documentaţiei privind bugetul aferent programelor de studii ID-FR şi costurile 
medii pe student înmatriculat în programele ID-FR, precum şi a propunerilor privind cuantumul 
taxelor de şcolarizare din anul universitar 2014-2015, către Senatul universitar. 
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Capitolul 9.  Programe ID-FR în 2014-2015 
 

În anul universitar 2014 - 2015 au funcţionat 5 programe de studii de licenţă în forma ID, 
precum şi 5 programe de licenţă în forma FR. În derularea programelor menţionate au fost 
implicate 6 facultăţi ale Universităţii din Craiova. 
În anul calendaristic 2014 nu au fost prevăzute şi nu au existat vizite de autorizare/acreditare a 
unor programe ID – FR la Universitatea din Craiova. În anul universitar 2014-2015, 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: 

- Contabilitate şi informatică de gestiune; 
- Finanţe şi bănci; 
- Management. 
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 : 

ü Monitorizarea Planurilor de învăţământ ID-FR 
ü Monitorizarea Sistemului tutorial şi de Comunicare bidirecţională 
ü Asigurarea resurselor de învăţământ ID-FR 
ü Evaluarea performanțelor cadrelor didactice implicate în programe ID-FR 
ü Instruirea şi perfecţionarea personalului ID-FR 
ü 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; 
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• 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. 

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 electronic, pentru toate disciplinele din planul de învățământ. 
DIDFR asigură comunicarea cu studenţii şi cadrele didactice, precum şi publicarea 
regulamentului de funcţionare în mod transparent prin intermediul platformelor comunicaţionale 
Moodle şi Tesys , dar şi cu ajutorul informaţiilor prezentate pe site-ului Universităţii din Craiova 
la adresa http://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr/ . 

Legături utile către platformele comunicaționale pentru programele ID/FR ale facultăților din 
cadrul UCV sunt: 

1. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializările:  
a. Contabilitate si informatica de gestiune ID; 
b. Finanțe si bănci ID; 
c. Management ID. 

http://idfeaa.ucv.ro/ 
2. Facultatea de Drept si Științe Sociale, specializarea Drept FR 

http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online 
3. Facultatea de litere, specializarea Limba şi literatura română, o limbă şi literatură străină 

ID 
http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html  

4. Facultatea de Agricultura si Horticultura, specializările: 
a. Agricultura ID 

http://www.agro-craiova.ro/id/agricultura/  
b. Agricultura FR  



36	  

	  

c. Tehnologia prelucrării produselor agricole FR 
d. Ingineria si Protecția mediului in agricultura FR 

http://www.agro-craiova.ro/ifr/  
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. 

Pe parcursul perioadei analizate, Consiliul DIDFR a 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 
• Programe de studii ID-FR in anul universitar 2015 
• Programe de studii ID-FR în anul universitar 2014 - 2015 
• 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 acreditare a programelor de studii ID-FR ce 

vor primi vizita ARACIS în anul universitar 2014-2015. 
 
 

PRORECTOR P1 
PROGRAME DE STUDII ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII, 

Prof. univ. dr. Cezar SPÎNU 
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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 2014-2015 

 
Cercetarea ştiinţifică de la Universitatea din Craiova s-a desfăşurat în anul 2014 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. Activitatea a fost marcată de începerea unui nou ciclu de programe europene pentru perioada 
2014-2020, programe reunite sub genericul “Orizont 2020”. 

 
I. Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică 

 
Principalele obiective operaţionale pe care Prorectoratul pentru cercetare științifică şi 

relaţii cu mediul economic le-a avut în vedere pe parcursul anului 2014 au vizat:  
ü creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale prin activitatea de cercetare-

inovare;  
ü stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituţie şi mediul socio-economic;  
ü integrarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în activitatea de cercetare;  
ü 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. În mod concret, managementul activităţii de cercetare a avut în vedere:  

ü necesitatea impunerii instituţiei noastre ca instituţie de cercetare avansată în 
viitorul proces de clasificare a universităţilor din România.  

ü reducerea, în contextul crizei economice, a numărului de competiţii naţionale 
lansate în domeniul cercetării ştiinţifice.  

ü 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 în 
organizarea şi gestionarea activităţii de cercetare din universitate, au fost:  
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ü Identificarea unor domenii prioritare de cercetare în care universitatea să fie 
recunoscută pentru excelenţă ştiinţifică.  

ü 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.  

ü Sprijinirea, inclusiv prin acordarea de credite din fonduri proprii, a proiectelor 
care urmăresc dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare.  

ü 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.  

ü 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.  

ü Flexibilizarea sistemului de raportare şi înregistrare 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 COS-EEN-2014-2-01 COSME – Entreprise Europe Network. Solicitarea cu 
acronimul RO Boost SMEs a fost declarată câștigătoare, astfel că instituția noastră, în colaborare 
cu ADR Vest, ADR Sud-Vest și alți doi parteneri din Regiunea de dezvoltare Vest, a devenit un 
nod important de promovare a activităților inovative pentru IMM-urile din Oltenia.  

2) Au fost depuse de cadre didactice ale universităţii 30 de propuneri de proiecte de tip PN 
II - Tinere echipe de cercetare, propuneri care se află în faza de evaluare. 

3) A fost reorganizată activitatea centrelor de cercetare din instituţie, în ideea eficientizării 
și coagulării activităților de cercetare. Astfel, s-au constituit două “federații de cercetare”, una 
grupând centre de cercetare din domeniul ştiințelor exacte și inginerești, iar cea de a doua fiind 
profilată pe studii în domeniul socio-economic și umanist. În urma acestei restructurări, sunt în 
prezent 41 de centre de cercetare recunoscute la nivelul Senatului universitar. 

4) Universitatea noastră a dispus în anul 2014, pentru prima dată în istoria recentă a 
instituției, de un fond propriu de cercetare. Acesta a fost constituit încă din 2013, 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), şi prin alocarea unui procent de 50% din regia încasată 
de universitate pentru proiectele de cercetare. Suplimentar, resurselor menționate mai sus stabilite 
prin decizii adoptate în 2013, fondul pentru stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică a fost 
majorat în 2014 prin reducerea cu încă un procent din contribuțiile facultăților la fondul 
centralizat. Sumele astfel eliberate au fost dirijate către achiziții de carte și de baze de date 
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electronice la bibliotecă, precum și către fondul de cercetare descentralizat, la dispoziţia 
facultăţilor/ departamentelor pentru activităţi de cercetare.  

5) Pe parcursul anului 2014 s-au derulat activitățile de cercetare ale grupurilor declarate 
câștigătoare în competiția internă de granturi inițiată în anul 2013. 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). Perioada de derulare a granturilor a fost prelungită până în 
martie 2015, urmărindu-se astfel ca ele să își atingă și mai bine obiectivul de sprijinire a tinerilor 
cercetători, în contextul reducerii granturilor alocate prin competiţii naţionale. De asemenea, 
prelungirea perioadei de derulare a granturilor va permite și finalizarea în condiții optime a 
tuturor achizițiilor prevăzute, realizându-se astfel o îmbunătățire a bazei materiale destinată 
cercetării.  

6) A continuat, urmând să se finalizeze în anul 2015, proiectul de investiţie pentru 
construirea noii infrastructuri de cercetare INCESA. Având în vedere complexitatea proiectului şi 
a echipamentelor de cercetare ce au fost achiziţionate şi montate, 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.  

7) Au fost organizate mai multe sesiuni de promovare a noilor strategii şi programe 
europene în domeniul cercetării-inovării: Info-day pentru programul “Orizont 2020”, prezentarea 
infrastructurii de cercetare ELI, precum și întâlniri cu specialiști din cadrul OSIM.  

8) O parte dintre activitățile și evenimentele menționate mai sus au fost organizate cu 
ajutorul grupului de sprijin pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, grup inițiat în 2013 și 
devenit operațional în anul 2014. Membrii grupului au fost implicați în activități de perfecționare, 
primind certificate de atestare a competențelor acumulate pe parcursul unui curs de două luni, 
organizat în colaborare cu European Training Centre din Copenhaga.  

9) În anul 2014 a început să fie utilizat noul sistem de raportare şi înregistrare a 
rezultatelor cercetării inițiat în 2013, cu sprijinul Prorectoratului pentru Informatizare şi 
Administrarea fondurilor europene,.  

10) În anul 2014 instituția a participat activ în toate cele trei proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare inițiate în cadrul polului de competitivitate care a fost creat și finanțat prin 
programul 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”: „Automotive Sud-Vest Oltenia”. 

11) Universitatea din Craiova a sprijinit tinerii cercetători prin participarea la 3 proiecte de 
tip POSDRU (burse doctorale şi postdoctorale), unul în calitate de beneficiar şi unul în calitate de 
partener. Prin aceste proiecte, au fost finanţaţi 45 doctoranzi şi 57 postdoctoranzi. 
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II. Rezultate obţinute de colectivele de cercetare de la UCV în anul 2014 
 
II.1. Atragerea de fonduri prin activitatea de cercetare pe bază de contract  
Formele sub care s-a concretizat activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contract în 

anul 2014 au fost:  
ü cercetarea pe bază de granturi finanţate prin PNCDI II, Programul Cadru 7 (FP7) al 

Uniunii Europene, “Orizont 2020”, Programul “STAR”, finanţat de Agenţia 
Spaţială Europeană, Programul ADER, finanţat de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

ü participarea la Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice”, 
Axa – Competitivitate prin cercetare dezvoltare tehnologică şi inovare;  

ü participarea la programe finanţate de alte instituţii şi organisme naţionale şi 
internaţionale;  

ü cercetarea pe bază de contract cu agenţi economici. 
În mod concret, participarea cadrelor didactice şi cercetătorilor de la Universitatea din 

Craiova în anul 2014 la programele de cercetare menţionate poate fi exprimată sintetic astfel:  
Ø Proiecte în derulare: s-a continuat derularea a 35 de proiecte câştigate în 

competiţii naţionale şi internaţionale din anii anteriori.  
Ø Proiecte noi: au fost câştigate şi contractate 10 proiecte de tip PN II 

Parteneriate, 1 proiect Orizont 2020, 1 proiect de cercetare în parteneriat 
între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi - Axa 
prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare, 3 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”.  

Volumul total al finanţării obţinute în anul 2014 din activităţii de cercetare se cifrează 
la echivalentul a 6.838.480 lei. Repartizarea finanţării pe diferite tipuri de programe este ilustrată în 
Tabelul 1 şi Fig. 1 şi 2  

Tabelul 1  
Finanţare cercetare pe tipuri de programe 

TIPURI DE PROIECTE Nr. teme Valoarea (RON) 
PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢII 
NATIONALE (PN II – IDEI, TE, PARTENERIATE, 
STAR, Poli de competitivi., POSCCE, etc.), ADER 

33 3.576.483 

PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢII 
INTERNAŢIONALE ŞI CU BENEFICIARI DIN 
STRĂINĂTATE  

17 1.572.910 

PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢIE 48 696.000 
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INTERNĂ DE PROIECTE 
AGENŢI ECONOMICI  80  989.087 

TOTAL  178  6.838.480 
 
 

 
 

Fig.1-Nr.total contracte pe tipuri de proiecte 2014 
 

 
Fig.2 – Val. totală contracte pe tipuri de proiecte 2014 

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

contractuală de către facultăţi este prezentată în Tabelul 2:  
 
 

33	  din	  178;	  18%	  

17	  din	  178;	  10%	  

48	  din	  178;	  27%	  

80	  din	  178;	  45%	  

Contracte	  compet.na9on.	  
Contracte	  compet.internat.	  
Contracte	  compet.interna	  
Contracte	  ag.ec.	  

3.576.483	  din	  
6.838.480	  lei;	  52%	  

1.572.910	  din	  
6.838.480	  lei;	  

23%	  

696.000	  lei	  	  din	  
6.838.480	  lei;	  10%	  

989.087	  lei	  din	  
6.838.480	  lei;	  15%	  

Val.Contracte	  compet.nat.	  
Val.Contracte	  compet.internat.	  
Val.contracte	  compet.interna	  
Val.contracte	  ag.ec.	  
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Tabelul 2 
 
FACULTATE/ 
DEPARTAMENT/
STAŢIUNE DE 
CERCETARE 

Teme 
competiţii naţionale  
(PNII, STAR, Poli 
de competitivit., 

ADER, POSCCE) 

Teme 
competiţ. 

internaţion. 
sau 

benef.din 
străinătate 

 
Teme 

competiție 
granturi 
interne 

 
Teme agenţi 
economici  

TOTAL 
 

Nr.  
teme 

Val.  
RON 

Nr.  
tem

e 

Val.  
RON 

Nr. 
te

me 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

AGRICULTURĂ 
ŞI 
HORTICULTURĂ 

1 9272 - - 4 48000 1 109500 6 166772 

AUTOMATICĂ, 
CALCULATOARE 
ŞI ELECTRONICĂ 

5 209000 3 48057 6 96000 - - 14 353057 

DREPT  ŞI 
ŞTIINŢE SOCIALE 

1 68598 - - 5 84000 1 10000 7 162598 

ECONOMIE ŞI 
ADMINISTRARE
A AFACERILOR 

- - 3 126516 5 72000 - - 8 198516 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT 

- - - - 2 24000 - - 2 24000 

INGINERIE  
ELECTRICĂ  

7 1707962 1 402303 4 48000 11 200579 23 2358844 

LITERE - - - - 4 48000 - - 4 48000 

MATEMATICĂ  ŞI 
ŞTIINŢE ALE 
NATURII 

9 1200890 5 356227 8 108000 - - 22 1665117 

MECANICĂ 4 261698 4 563847 6 96000 - - 14 921545 
TEOLOGIE 
ORTODOXĂ 

- - - - 2 36000 - - 2 36000 

DMA - - 1 75960 2 36000 - - 3 111960 
DLMA - - - -- - - - - - - 
DPPD - - - - - - - - - - 
SCD CARACAL 1 11400 - - - - 67 669008 68 680408 
SCDP VÂLCEA 5 107663 - - - - - - 5 107663 
TOTAL 33 3576483 17 157291

0 
48 696000 80 989087 178 6.838.480 
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Distribuţia grafică pe tipuri de proiecte şi pe facultăţi, este ilustrată în Figura 3:  

   
 

Fig.3 – Distribuţie granturi pe tipuri de proiecte şi facultăţi 
 

Se constată că numărul de contracte derulate prin competiţii naționale, internaţionale sau 
încheiate cu agenţi economici în anul 2014, precum şi valoarea aferentă acestora a crescut faţă de 
cele derulate în 2013 (130 în 2014 cu o valoare totală de 6.142.480 lei şi 122 de contracte în 2013, 
cu o valoare totală 5.885.262 lei). Evoluţia numerică şi valorică a proiectelor derulate în 
Universitatea din Craiova în perioada 2011-2014, poate fi urmărită în Figura 4: 
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Activitate contractuală
2011-2014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014

147

128
122

130

Nr.total contracte competitii nat., internat., ag.ec.
2011-2014

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2011 2012 2013 2014

10206585

7795230

5885362 6142480

Val.contracte competitii nat., internat.si ag.ec. 
2011-2014 (lei)

Fig.4 - Evoluţia numerică şi valorică a proiectelor derulate în UCV în perioada 2011-2014 
 

 Din cauza crizei economice, la nivel naţional s-au lansat mai puţine competiţii pentru 
obţinerea unor proiecte de cercetare. De asemenea, o parte din sumele alocate iniţial pentru anul 
2014 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 
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 2014 a fost realizată prin:  

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

ü Publicarea de cărţi şi monografii ştiinţifice la edituri de prestigiu;  
ü Prezentarea unor lucrări sau creaţii ştiinţifice la conferinţe din ţară sau din 

străinătate;  
ü Propunerea şi brevetarea unor produse, metode şi servicii inovative;  
ü Organizarea în cadrul instituţiei de manifestări ştiinţifice de impact;  
ü Impunerea în peisajul publicistic a editurii şi a unor publicaţii ştiinţifice proprii;  
ü Susţinerea de teze de doctorat şi de referate în cadrul pregătirii prin doctorat.  
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Rezultatele concrete raportate pentru anul 2014 de cadrele didactice, cercetătorii şi 
studenţii Universităţii din Craiova pe direcţiile menţionate mai sus se pot prezenta sintetic astfel:  

Ø apariţia a peste 1500 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care 
circa 1000 în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi peste 
550 de articole în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale);  

Ø publicarea a 300 de cărţi în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate;  
Ø 17 brevete şi produse cu drept de proprietate intelectuală; 
Ø organizarea de către facultăţi a 51 de conferinţe naţionale şi internaţionale; 
Ø editarea a 22 reviste ştiinţifice proprii.  

 
Evoluţia numărului total de articole şi cărţi publicate în perioada 2011-2014, poate fi 

urmărită în Figura 5 şi 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5        Fig.6 
 
În urma granturilor desfăşurate prin competiţia internă de proiecte, 159 de articole ISI şi 

BDI s-au publicat sau urmează a fi publicate (119 au fost asumate a fi realizate prin proiectele 
contractate). De asemenea, au fost prezentate lucrări la conferinţe de prestigiu internaţionale, fiind 
publicate în volume peste 80 de articole (au fost asumate peste 40). Tot cu ajutorul sumelor 
alocate prin competiţia internă de granturi, au fost organizate 9 workshopuri şi conferinţe, pentru 
diseminarea rezultatelor obţinute. 

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: 
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Tabelul 3 
 
 
 
Facultatea 

Cărţi/capitole 
cărţi publicate 

Articole publicate  
Brevete / 
cereri 
înreg. 
brevete/ 
produse 
cu drept 
de 
propriet. 
intelect. 

 
Conferinţe 
organizate   

în 
ţară 

 
în 
străinătate 

în 
reviste 
cotate 
ISI  

în 
reviste 
indexate 
BDI 

în vol. 
conferinţe 
internaţ. 
sau naţ 

AGRICULTURĂ ŞI 
HORTICULTURĂ 

16 1 16 139 31 1 3 

AUTOMATICĂ, 
CALCULATOARE 
ŞI ELECTRONICĂ 

10 6 11 16 42 - 5 

DREPT  ŞI STIINŢE 
SOCIALE 

38 9 3 100 77 - 20 

ECONOMIE ŞI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

20 4 5 92 11 - 1 

EDUCAŢIE FIZICĂ 
ŞI SPORT 

9 - 6 55 9 - 4 

INGINERIE  
ELECTRICĂ  

9 - 8 56 82 3 1 

LITERE 71 9 6 92 78 10 5 
MATEMATICĂ ŞI 
ŞTIINŢE ALE 
NATURII  

9 3 84 34 64 - 2 

MECANICĂ 53 7 3 183 110 2 3 
TEOLOGIE 
ORTODOXĂ 

15 - - 41 58 - 6 

DMA 5 - 12 7 5 - - 
DLMA - - - 3 - - - 
DPPD 14 - - 18 2 - 1 
SCD CARACAL - - - - - - - 
SCDP VÂLCEA 3 1 - 9 - 1 - 
TOTAL 272 40 154 845 569 17 51 

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. 

Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cercetătorii din 
cadrul Universităţii din Craiova este reflectată şi prin cele 24 de premii acordate de 
organizaţii de prestigiu din ţară şi străinătate.  

• Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: 1 
• Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale: 2 
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor: 2 
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 2  
• Facultatea de Inginerie Electrică: 1  
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• Facultatea de Litere: 6 
• Facultatea de Mecanică: 7  
• Facultatea de Agricultură şi Horticultură: 3  

De asemenea, menţionăm că în competiţia organizată de UEFISCDI pentru 
premierea articolelor ISI, cadre didactice ale UCV au obţinut 51 de premii.  

S-au obţinut, de asemenea, 72 de premii la manifestări ştiinţifice studenţeşti în 
ţară (9 premii de excelenţă, 13 premii I, 10 premii II, 13 premii III, 6 menţiuni, 4 alte premii 
sau distincţii, granturi CEPOS: 17).  
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DEPARTAMENTUL DE COOPERARE CU MEDIUL SOCIO-
ECONOMIC ȘI 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 științifică 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 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. 

Activităţile concrete desfăşurate în anul 2014 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. 

Tabelul 4 

Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune  

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

msec/evenimente.php  
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
parteneriatului 
dintre Universitatea 
din Craiova şi 
mediul economic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea 
oportunităţilor oferite 
studenţilor şi 
cadrelor didactice de 
către reprezentanţii 
mediului economic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La o cafea cu Moise Guran -  Între noi oltenii 
24 mai 2014 

Organizatori: 
- Ford România  
- Departamentul de Relaţii cu mediul socio-

economic şi cultural 
Eveniment  aniversar RENAULT ŞI DACIA, DE 
15 ANI ÎN PRIME-TIME  
30 septembrie 2014 

Organizator: 
- Groupe Renault  

Seminar „Cariere de succes” – Ediţia a II-a 
3 octombrie 2014   

Organizatori: 
- Asociaţia Generală a Inginerilor (AGIR)  
- Departamentul de Relaţii cu mediul socio-

economic şi cultural 
 

20e anniversaire du BECO a Bucarest 
5 événements régionaux, 450 invités, une soirée 

de gala 
6-10 octombrie 2014 
Organizator: 

- Bureau Europe centrale et orientale de 
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l'Agence universitaire de la Francophonie 

Séminaire international « Création d'emploi et 
protection de l'environnement en Europe centrale 
et orientale et en Méditerranée »,. 
9-10 octombrie 2014 
Organizator: 

- Bureau Europe centrale et orientale de 
l'Agence universitaire de la Francophonie 

Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului 
dintre mediul universitar şi mediul socio - 
economic” – Ediţia a III-a  
16 octombrie 2013          

Organizator: 
- Departamentul de Relaţii cu mediul socio-

economic şi cultural 
Conferinţa AFACERI.RO 
SEMINARUL  "PROGRAME DE 
FINANŢARE PENTRU FIRME ŞI PENTRU 
DEZVOLTAREA AFACERII” 

29 octombrie 2014 
Organizatori: Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, 
Junior Chamber International Craiova si Arhipelago 
cu sprijinul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud –
Vest Oltenia, Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii Craiova, IPA CIFATT 
Craiova,  Ro4Europe - partener Enterprise Europe 
Network şi Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Direcţia Generală Organism Intermediar pentru 
Cercetare Ştiinţifică  

 FORUMUL OAMENILOR DE AFACERI 
Eveniment desfăşurat în colaborare cu 
Ambasada Poloniei la Bucureşti 

 7-8 noiembrie 2014 
Organizatori:  

- Primăria Municipiului Craiova  
- Camera de Comerț și Industrie Dolj  

 Eveniment de informare privind programele 
naţionale derulate de Ministerul Economiei în 
cadrul programului România HUB 

12 noiembrie 2014 
Prezentarea programelor „România Start Up” şi 
„Locuri de muncă subvenţionate pentru TINEri” 

Dezvoltarea durabilă – Punct de plecare pentru 
un parteneriat strategic  
21 noiembrie 2014 
Organizatori: 

- Departamentul de Relaţii Internaţionale 
- Departamentul de Relaţii cu mediul socio-

economic şi cultural 
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Gala Topul Firmelor – Ediţia a XXI-a  
27 noiembrie 2014  
Organizator: Camera de Comerţ şi Industrie 
Dolj 

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 

Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul 
economic - la nivelul polului de competitivitate 
AUTOMOTIVE SUD-VEST OLTENIA,  
 

 Întâlniri în cadrul polilor de competitivitate-la 
nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 
- INOVTRANS, 
- Turism Oltenia – Inovare şi Tradiţii în Turism 

-TurOlt InoTT 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.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. : Proiectul „English Training 

courses – Ford”  Module de formare derulate sub 
coordonarea DR-MESC, DPMI şi DLMA  

Dezvoltarea 
colaborărilor cu 
reprezentanţi ai 
mediului socio-
economic şi cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizarea unor întâlniri de lucru în vederea 
semnării unor noi parteneriate sau dezvoltării 
/monitorizării colaborărilor existente. 
• la nivelul UCV  
- 4 februarie 2014 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei FORD România 

- 20 februarie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 

companiei FORD România  
- 3 martie 2014 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei S.C. Primaserv  

- 5 martie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi UCMS 

Group Romania SRL 
- 7 martie 2014 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei RECON S.A. 

- 17 martie 2014 
- Semnarea parteneriatului strategic Ford–

Universitatea din Craiova 
- 24 martie 2014 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei ADREM INVEST 

- 25 martie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 

companiei Johnson Controls  
- 27 martie 2014 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei ADREM INVEST 
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- 20 mai 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Ford România S.A. 

- 18 iunie 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Pirelli Tyres  

- 26 iunie 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Johnson Controls România 

- 1 august 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Pirelli Tyres România 

- 2 octombrie 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei S.C. Lugera & Makler SRL 

- 06 octombrie 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Cummins Generator Technologies 
Romania SA  

- 17 octombrie 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Kautex Textron Craiova 

- 27 octombrie 2014   
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Ion 

Service Center  
- 4 noiembrie 2014 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei HELLA România  

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-
MESC 

Implicarea 
companiilor in  
reabilitarea unor săli 
de curs, amenajarea 
Grădinii Botanice 
prin donaţii si 
Programe de 
voluntariat 

• La nivelul UCV 
- 8, 22, 31 iulie 2014 

- Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Ford România  
Vizitarea facultăţilor şi alegerea sălilor care se 
renovează cu suportul Ford Motor Company 
Fund & Community Services - entitatea 
filantropică a organizaţiei Ford. 

- 24 septembrie 2014 
- vizitarea amfiteatrelor în curs de renovare cu 

suportul Ford Motor Company Fund & 
Community Services  

- 14 octombrie 2014 
- Întâlnire de lucru - Identificarea acţiunilor de 

amenajare a Grădinii Botanice (Ford 
România; Ford Motor Company Fund & 
Community Services; Fundaţia “Gazeta de 
Sud”)  

- 21 octombrie 2014 
- ”Ford investeşte jumătate de milion de dolari în 

proiecte comunitare la Craiova „ 
- Renovarea a două săli de curs (Facultatea de 



 52	  

Mecanică şi Facultatea de Inginerie Electrică) 
- Program de donaţii: maşini şi motoare Ford 

(Facultatea de Mecanică şi Facultatea de 
Inginerie Electrică) 

-  octombrie - noiembrie 2014 
- Programe de voluntariat la Grădina 

Botanică - Ford România şi companiile 
partenere în proiectul “Adoptă un liceu”  

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 

 
- 21 februarie 2014 

- Vizita reprezentanţilor companiei FORD 
România la facultăţile tehnice 
Locul de desfăşurare: Facultatea de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică; 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Facultatea 
de Mecanică  

- martie – august 2014 
- 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. 

- martie – decembrie 2014 
- workshop-uri, seminarii, conferinţe susţinute de 

specialişti din cadrul companiilor  
-  Pirelli Tyres România  
-  Cummins Generator Technologies SA 

România. 
-  Johnson Controls România 

- 8 mai 2014 
- Prezentarea proiectului „Start your Career”-

Johnson Controls România 
- 9 mai, 12 mai, 13 mai 2014 

- Sesiuni de formare şi ateliere de lucru în cadrul 
proiectului „Start your Career” - Johnson 
Controls Romania 

- 22 mai 2014 
- Prezentarea proiectului „Transformă-ţi visul 

în realitate” - ADREM INVEST 
- 19 şi 20 iunie 2014   

- Conferinţa “Développement Durable”  
susţinută de Dl Philippe Dondon profesor la 
Institut Polytechnique de Bordeaux – 
ENSEIRB MATMECA 
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• 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. 
 

- 24 martie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 

companiei FORD România S.A. 
Stabilirea echipelor formate din specialişti din 
cadrul companiei Ford şi cadre didactice care 
analizează planurile de învăţământ în vederea 
remodelării programelor actuale ȋn concordanţă 
cu cerinţele pieţei muncii 

- 7 noiembrie 2014 
- A III-a întâlnire de lucru a Consiliului Educaţie 

- Mediu de afaceri 
- Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor 

economici in vederea stabilirii grupurilor de 
specialişti care vor participa la adaptarea ofertei 
educaţionale la specificul pieţei muncii  

• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor, a reprezentanţilor în Consiliul DR-
MESC şi DMC. 

Dezvoltarea unor 
programe de 
internship / stagii de 
practică, în 
colaborare cu agenţi 
economici 

• la nivelul UCV 
 

- 26 februarie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 

companiei S.C. Lugera & Makler 
(Stabilirea detaliilor referitoare la 
desfăşurarea programului de internship 
adresat studenţilor de la Facultatea de Litere 
şi de la Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor) 

- 3 martie 2014 
- Prezentarea programului de internship 

UCMS Group Romania adresat studenţilor 
de la Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor. 

- 6 martie 2014 
- Prezentarea programului de internship 

Ford adresat studenţilor de la Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor. 

- 25 martie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
companiei Kautex Textron Craiova - Analiza 
rezultatelor programului de internship derulat 
în perioada noiembrie 2013 – februarie 2014 
şi prezentarea celor 3 finalişti care au fost 
angajaţi în cadrul companiei Kautex Textron 

- 15 aprilie 2014 
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- Prezentarea programului de internship 
Ford pentru facultăţile tehnice 

- 6 mai 2014 
- Prezentarea programului de internship Pirelli 
adresat studenţilor de la facultăţile tehnice 

- 8 mai 2014 
- Prezentarea programului de internship 

ADREM INVEST adresat studenţilor de la 
Facultatea de Inginerie Electrică 

- 16 mai 2014 
- Prezentare ofertelor de stagii Pirelli pentru 
studenţii de la Facultatea de Litere 

- 19 mai – 22 mai 2014 
- Stand de prezentare a ofertelor de stagii 
ADREM INVEST pentru studenţii de la 
Facultatea de Inginerie Electrică 

- 6 iunie 2014 
- Prezentarea programului de stagii în 
compania Cummins Generator Technologies 
România SA 

- 28 iulie 2014   
-  Prezentarea programului de stagii oferit de 
S.C. Lugera & Makler SRL 

- 28 octombrie 2014 
- Prezentarea programului “YOUR 

SUCCESS IS OUR SUCCES” - Start your 
career with an Internship in Kautex! 

- 5 şi 6 noiembrie 2014 
- Prezentarea programului „Hella University 

Project” 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-
MESC 

Cunoaşterea mediului 
de lucru specific 
agenţilor economici 
(IMM-uri,companii 
multinaţionale etc.) 

• Organizarea unor vizite de studiu - în funcţie de 
domeniul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-
MESC 

  
Optimizarea 
activităţii de practică  
 
 

Chestionare adresate studenţilor şi angajatorilor – 
elaborate în cadrul proiectului „Ressources partagées 
pour l’insertion professionnelle des diplômés en 
Europe Centrale et Orientale” RePartI-ECO (AUF- 
BECO ) 
Aplicarea chestionarelor, la nivelul fiecărei facultăţi, 
sub coordonarea 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 



 55	  

răspundă cerinţelor pieţei muncii, sub coordonarea 
DR-MESC şi CCOP. 
-  Martie-decembrie 2014 

Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai CCOP 
Analiza stadiului de aplicare a chestionarelor - 
la nivelul facultăţilor - în vederea  utilizării 
parteneriatului cu mediul economic pentru 
obţinerea feedback-ului necesar corelării 
programelor educaţionale cu cerinţele pieţei 
muncii. 

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  

 
Participarea 
studenţilor la 
programe de 
voluntariat 
 
 

- 28 mai 2014 
- Studenţii noştri pot mai mult  

- 29 mai 2014 
- Zilele porţilor deschise  

- 14-15 iunie 2014 
- Ford Driving Skills for Life - Program de 

conducere defensivă  
- 24-28 noiembrie 2014  

- Proiect ADOPTĂ UN LICEU 
3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidarea 
rolului 
universităţii în 
viaţa 

socio-economică 
a regiunii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participare la 
elaborarea strategiei 
de dezvoltare 
regională / locală  

 
 

- 27 noiembrie 2014  
- Întâlnire de lucru a Comisiei judeţene privind 

incluziunea socială 
- Participare la elaborarea :  

- Planului Regional de Acţiune pentru 
Învăţământ (PRAI), 

- Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ 
(PLAI)   

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.)   

- 29 ianuarie 2014; 14 mai 2014;  29 septembrie 
2014 
- 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. (ISJ Dolj, ISJ 
Vâlcea, ISJ Olt, ISJ Mehedinţi) 
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- Promovarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi 
regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, 
adresate comunităţii 

- 28 februarie 2014 
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 

agenţilor economici din regiunea Sud-Vest 
Oltenia  
Participanţi: Specialişti de resurse umane din 
cadrul unor companii din zonă Cummins 
Generator Technologies, Polystart, Flexpresso, 
Dumatrucks, Grup Poema, Ruris Craiova, Olt 
Piess, RECON, Electroputere. 

- 30 mai 2014 
- Întâlnire de lucru “Resursa umană în 

regiunea S-V Oltenia” 
- Dezvoltarea unor colaborări cu agenţii economici 
şi autorităţile locale/ regionale în cadrul 
Clusterelor. 
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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 2014, în evidenţele Bibliotecii s-au înregistrat 6487 
volume (cărţi, publicaţii periodice) noi, în valoare de 181.331,35 lei, astfel: 

• Comenzi:      2501 volume, valoare 107.611,92 
lei; 

• Donaţii:       2096 volume, valoare   41.575,76 
lei; 

• Schimb de publicaţii intern şi internaţional:     746 volume, valoare  
30.342,56 lei; 

• Legea “Depozitului Legal”                             1144 volume, valoare  1801,11 lei; 
Abonamente  baze de date ştiinţifice în cadrul ANELIS PLUS: 12 baze de date 

(însumând peste 30.000 reviste), valoare 256.012,51 lei 
Abonamente standarde : 623 ex., valoare 17.855,84 lei. 
Schimb de publicaţii intern şi internaţional: 
• 152 parteneri: 61 interni, 91 externi 
• Primiri: 814 volume, valoare 34.550,22 lei:  

-    din ţară 556 volume, valoare 14.649,22 lei 
-    străinătate 258 volume, valoare 19.901,00 lei 

• Expedieri: 710 volume, valoare 18.767,33 lei: 
- în ţară 429 vol., valoare 10.865,26 lei 
- în străinătate 281 vol., valoare 7.902,07 lei 

În 2014, în catalogul electronic (online) al Bibliotecii au fost introduse  14009 
înregistrări bibliografice prin retroconversie cu un total de 82185 volume inventariate: 

 Carte: 10960 înregistrări(titluri) cu 34377 volume 
 Seriale: 42706 înregistrări (titluri) cu 46836 volume 
 Multimedia: 136 înregistrări (titluri) cu 181 volume 
 STAS-uri 841 înregistrări 
La sfârşitul anului 2014, catalogul online cuprindea un număr de  248464 de 

înregistrări bibliografice. 
În cadrul activităţii de împrumut interbibliotecar s-au înregistrat 761 de solicitări, din 

care au fost soluţionate 349 (atât ca bibliotecă furnizoare, cât şi beneficiară), oferindu-se 
totodată un număr de aproximativ 300 de referinţe bibliografice şi 750 de titluri adiacente 
cererilor nerezolvate. 
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Activităţile de documentare şi comunicare electronică a informaţiei către utilizatori 
au indus un număr de aproximativ 5.500 de tranzacţii virtuale.  

În anul 2014, Biblioteca a înregistrat un număr de 19168 de utilizatori înscrişi, care 
au consultat 187.997 de publicaţii (cărţi, publicaţii periodice). Frecvenţa cititorilor a fost de 
97674 utilizatori (vizite la bibliotecă). 

Site-ul Bibliotecii a înregistrat un număr de 111.088 vizite. 
Anul 2014 a însemnat pentru Bibliotecă şi activităţi de organizare, inventariere, 

împachetare, transport pentru unele publicaţii existente în anumite locaţii: 
Ø organizarea depozitului de publicaţii şi a sălii de lectură a Bibliotecii 

Facultăţii de Geografie, 
Ø inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţii de Drept şi Științe 

Sociale conform legii în urma reorganizării personalului, 
Ø inventarierea fondului de publicaţii a Depozitului central de periodice 

conform legii în urma reorganizării personalului, 
Ø inventarierea fondului de periodice al Bibliotecii Departamentului de Chimie 

din cadrul Facultăţii de Matematică şi Științe ale Naturii (septembrie – 
decembrie) conform Legii Bibliotecilor nr.334/2004 

Ø inventarierea fondului de publicaţii a Depozitului Legal periodice conform 
legii în urma reorganizării personalului, 

Ø transferuri de publicați din depozitul Central în funcţie de noua organizare a 
universităţii. 

Ø efectuarea propunerilor pentru casare, 
Ø participarea la cursul de instruire pentru însuşirea programului TINREAD, 
Ø introducerea modulului de circulaţie a documentelor în sistem informatizat la 

Bibliotecile Facultăților de Agronomie, Sport, Teologie, Filologie, 
Matematică şi Ştiinţele Naturii Geografie, Mecanică, FEAA. 

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 30.000 pagini scanate şi prelucrate 
din lucrări vechi ale unor personalităţi ce au activat în diverse domenii: economie, drept, 
sociologie, istorie etc., precum şi coperţi şi cuprinsul publicaţiilor nou intrate în Bibliotecă.  

S-au realizat materiale informative care să faciliteze accesul  utilizatorilor la resursele 
info-documentare existente în Bibliotecă, precum: „Ghidul de bibliotecă 2014-2015, 
„semne de carte” (cu informaţii succinte privind Biblioteca), flyere, postere. 

Biblioteca a organizat evenimente culturale de tipul: „Şcoala altfel”, „Ziua 
Europei”, „1 Iunie” (în cadrul Bibliotecii Germane), „100 de ani de la izbucnirea Primului 
Război Mondial  

28 iunie 1914-2014”, „26 septembrie – Ziua limbilor moderne”, „3 Octombrie, ziua 
unitarii germane”, „5 Decembrie – Remember – 19 ani de existenţă a Bibliotecii Germane 
UCV ” şi a  participat la „Porţile deschise”, eveniment organizat de Universitatea din 
Craiova. 
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Cu ocazia celei de a IX-a ediţii a Festivalului Internaţional Shakespeare, în cadrul 
Bibliotecii, a fost amenajat şi inaugurat „Shakespeare Corner”. 

Împreună cu reprezentanţii Asociaţiei ANELIS PLUS au fost organizate sesiuni de 
training privind modalităţile de accesare a bazelor de date ştiinţifice, atât pentru cadrele 
didactice, cât şi pentru doctoranzi, masteranzi. 

De asemenea, au avut loc stagii de practică aferente Planului de învăţământ pentru 
studenţii Facultăţii de Litere, dar şi în cadrul Proiectului POSDRU „Sprijin pentru 
facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările Filologie şi 
Comunicare” 

În vederea simplificării accesului utilizatorilor la informaţii, site-ul Bibliotecii este 
actualizat permanent, oferind date referitoare la locaţiile bibliotecilor filiale, programul cu 
publicul, serviciile oferite, sursele de informare utile disponibile, evenimente. 

Angajaţii Bibliotecii sunt membri ai „Asociaţiei Bibliotecarilor din România”. În 
această calitate, ei participă la sesiunile de comunicări si la conferinţele organizate de ABR. 
Astfel, în 2014 reprezentanți 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 internaționale, prin achiziţia acestora în cooperare, pentru următorii ani, sprijinind 
astfel întreaga comunitate academică românească. 

 De asemenea, statutul de membru al Asociaţiei Române de Standardizare 
obţinut în 2013, i-a conferit Bibliotecii şi în 2014 anumite facilităţi în ceea ce priveşte 
accesul la publicaţiile editate de către aceasta, reuşind astfel să asigure continuitatea colecţiei 
impresionante de standarde. 

 
 

 

PRORECTOR 2 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ECONOMIC 

Prof.univ.dr. ing. Dan POPESCU 
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PRORECTORAT 3  
MANAGEMENT ECONOMIC ŞI FINANCIAR ŞI PROBLEME 

SOCIALE ALE STUDENTILOR 
 

 
I. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

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. 
a) Situaţia financiară a Universităţii din Craiova pe surse de finanţare şi tipuri de 
cheltuieli în perioada 2012-2014 

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 2014 a fost de 78.726.254 lei, 
cuprinzând: 

Ø Finanţarea instituţională alocată conform contractului instituţional în 
temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în valoare de 64.469.268 
lei a fost compusă din: 

• Finanţare de bază în sumă de 57.866.767 lei. 
• Finanţare pentru sentinţele judecătoreşti definitive şi irevocabile în 
sumă de 3.128.103 lei aferentă anului 2014 şi, respectiv suma de 3.474.398 
lei aferentă anului 2015, achitată în avans în decembrie 2014, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Ø Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în 
temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în sumă de 14.256.986 lei 
a fost compusă din sume alocate pentru: 

• Subvenţii cămine-cantine în valoare de 4.068.309 lei; 
• Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 
9.348.797 lei; 
• Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 439.880 lei; 
• Finanţarea obiectivelor de investiţii în valoare de 400.000 lei. 
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Figura 1 

 
O analiză comparativă a finanţării bugetare primite în anul 2014, faţă de anii 2013 şi 

2012 este prezentată în Tabelul 1 şi conduce la următoarele aprecieri: 
• Finanţarea bugetară a crescut, în anul 2014 spre deosebire de anul 2013 cu 
6.855.914 lei (respectiv cu 9,54%), în special, ca urmare a creşterii finanţării 
instituţionale , prin alocarea de fonduri pentru plata hotărârilor judecătoreşti în sumă de 
6.602.501 lei. Creşterea finanţării bugetare a fost parţial susţinută şi de creşterea 
finanţării complementare cu suma de 646.061 lei. 
 

Tabelul 1 – Analiza în dinamică a finanţării instituţionale în perioada 2012-2014 

Tip 
finanţare 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Modificare 2014/2013 Modificare 2014/2012 
Modifica

re 
absolută 

Modifica
re 

relativă 

Modifica
re 

absolută 

Modifica
re 

relativă 
Finanţare 
instituţională 

57 293 
418 

58 259 
415 

64 469 
268 6 209 853 10.66% 7 175 850 12.52% 

Finanţare 
complementa
ră 

15 760 
580 

13 610 
925 

14 256 
986 646 061 4.75% 

-1 503 
594 -9.54% 

Total 
finanţare 
bugetară 

73 053 
998 

71 870 
340 

78 726 
254 6 855 914 9.54% 5 672 256 7.76% 

 

Veniturile extrabugetare ale Universităţii din Craiova (Figura 2) pentru anul 2014 
au fost de 68.531.654 lei, provenind din:  

• Venituri proprii în sumă totală de 25.196.854 lei (36,77% din total venituri 
extrabugetare) din care: 

o Venituri din taxe de şcolarizare      22.295.314 lei (88,50% din venituri proprii); 
o Venituri din închirieri de spaţii        1.155.977 lei (4,60 % din venituri proprii); 
o Venituri din dobânzi                         39.892 lei (0,15 % din venituri proprii); 
o Venituri din prestări servicii                       184.336 lei (0,73 % din venituri proprii); 
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o Venituri din sponsorizări              29.900 lei (0,11 % din venituri proprii); 
o Venituri din valorif. unor bunuri             21.915 lei (0,08 % din venituri proprii); 
o Alte venituri (inclusiv subunităţile UCV)   1.469.520 lei (5,83% din venituri proprii). 

• Venituri primite la UE+alţi donatori din fonduri externe nerambursabile în sumă totală 
de 24.960.902 lei (36,42% din total venituri extrabugetare) din care: 
o Sume primite de la Uniunea Europeană 21.717.865 lei din care: 

• F.E.D.R.                        8.005.980 lei; 
• F.S.E.                       13.547.302 lei; 

o Subvenţii de la Bugetul de Stat (cofinanţare şi TVA  
aferente proiectelor finanţate din fonduri structurale)          3.407.620 lei. 
• Venituri primite de la UE/alţi donatori prin Mecanismul Financiar SEE  în sumă 
totală de 656.212 lei (0,96% din total venituri extrabugetare) din care: 
o Mecanismul Financiar SEE                                      583.511 lei; 
o Subvenţii de la bugetul de stat-cofinanţare publică  

 acordată în cadrul Mecanismului Financiar SEE             72.701 lei. 

• Venituri provenite din activitatea de cercetare în sumă totală de 6.646.950 lei (9,70% 
din total venituri extrabugetare) din care: 

o Contracte de cercetare Universitatea din Craiova              4.295.803 lei; 
o Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea    1.115.293 lei; 
o Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal   1.235.854 lei. 

• Venituri din microproducţie în sumă totală de 6.484.940 lei (9,46% din total venituri 
extrabugetare) din care: 

o S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor)   5.959.832 lei; 
o S.D.E Banu Mărăcine (valorificarea produselor)        525.108 lei.  

• Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală de 4.585.796 lei 6,69% din total 
venituri extrabugetare) din care: 

o Venituri din taxe cazare       
(inclusiv regie hrană şi venituri închiriere spaţii)   4.159.507 lei; 
o Venituri din hrană                          426.289 lei. 
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Figura 2 
 

 Figura 2 prezintă analiza structurii veniturilor extrabugetare obţinute de Universitatea 
din Craiova în anul 2014, pe feluri de venituri. Astfel, se poate constata că ponderea cea mai 
mare în totalul veniturilor extrabugetare este deţinută de veniturile proprii (36,77%) şi de 
veniturile aferente activităţii de programe operaţionale (36,42%). Pe ultimele poziţii ale 
clasamentului se regăsesc veniturile din cercetare şi veniturile din microproducţie care deţin 
ponderi aproximativ egale, urmate de veniturile proprii cămine-cantine şi de veniturile 
obţinute în cadrul Mecanismului Financiar SEE. 

Din analiza comparativă a veniturilor extrabugetare efectiv realizate în anul 
2014 comparativ cu anul 2013 (Tabelul 2) se constată o diminuare cu 8.893.621 lei, 
respectiv cu 11,49%, cauzată în special de reducerea veniturilor din programe operaţionale 
cu 7.457.716 lei, respectiv cu 23,00%, de reducerea veniturilor proprii cu suma de 2.759.096 
lei, respectiv cu 9,87%, precum şi de reducerea veniturilor proprii cămine - cantine cu suma 
de 1.029.584, respectiv cu 18,34%.  
 

Tabelul 2 – Analiza în dinamică a veniturilor extrabugetare în perioada 2012-2014 

Tipuri de 
venituri 

extrabugetare 

2012 2013 2014 2014/2013 

Venituri Pondere Venituri Pondere Venituri Pondere 
Modifi-

care 
absolută 

Modifi- 
care 

relativă 
Venituri 
proprii 

35 273 
618 43.72% 27 955 

950 36.11% 25 196 
854 36.77% -2 759 

096 -9.87% 

Cercetare 9 855 
751 43.72% 5 979 

866 7.72% 6 646 
950 9.70% 667 084 11.16% 

Microproducţie 9 009 
756 11.17% 5 455 

461 7.05% 6 484 
940 9.46% 1 029 

479 18.87% 

Venituri 
proprii cămine-
cantine 

5 405 
513 25.57% 5 615 

380 7.25% 4 585 
796 6.69% -1 029 

584 -18.34% 

Programe 
operaţionale 

21 138 
785 26.20% 32 418 

618 41.87% 24 960 
902 36.42% -7 457 

716 -23.00% 
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Mecanismul 
Financiar SEE 0 0.00% 0 0.00% 656 212 0.96% 656 212 0.00% 

TOTAL 80 683 
423 100.00% 77 425 

275 100.00% 68 531 
654 100% -8 893 

621 -11.49% 

 

Diminuarea veniturilor extrabugetare efectiv realizate a fost uşor atenuată de 
majorarea veniturilor aferente activităţii de microproducţie cu suma de 1.029.479 lei, 
respectiv cu 18,87%, precum şi de creşterea veniturilor din activitatea de cercetare cu suma 
de 667.084 (11,16%), precum şi de veniturile realizate din accesarea Mecanismului 
Financiar SEE în sumă de 656.212 lei. 

Tabelul 3 – Analiza în dinamică a veniturilor proprii pe categorii de venituri 
 în perioada 2012-2014 

 
Categorii de 

venituri proprii 
2012 2013 2014 2014/2013 2014/2012 

Modifi- 
care 

absolut
ă 

Modifi- 
care 

relativă 
(%) 

Modifi-
care 

absolut
ă 

Modif
i- 

care 
relativ
ă (%) 

Venituri din 
taxe de 
şcolarizare  

30 600 
083 

26 132 
525 

22 295 
314 

-3 837 
211 

-14.68% -8 304 
769 

-
27.14

% 
Venituri din 
închirieri de 
spaţii 

873 527 736 013 1 155 977 419 964 57.06% 282 450 32.33
% 

Venituri din 
dobânzi 

392 888 77 449 39 892 -37 557 -48.49% -352 
996 

-
89.85

% 
Venituri din 
prestări servicii 

1 319 110 275 702 184 336 -91 366 -33.14% -1 134 
774 

-
86.03

% 
Venituri din 
sponsorizări 

18 574 71 239 29 900 -41 339 -58.03% 11 326 60.98
% 

Venituri din 
valorificarea 
unor bunuri 

22 174 21 683 21 915 232 1.07% -259 -
1.17% 

Alte venituri 
(inclusiv 
subunităţile 
UCV) 

2 047 262 641 339 1 469 520 828 181 129.13
% 

-577 
742 

-
28.22

% 

TOTAL 
VENITURI 
PROPRII 

35 273 
618 

27 955 
950 

25 196 
854 

-2 759 
096 

-9.87% -10 076 
764 

-
28.57

% 
 
Îndreptându-ne atenţia asupra veniturilor proprii realizate de Universitatea din 

Craiova, în perioada supusă analizei, constatăm că acestea au înregistrat un trend descendent 
generat în principal de scăderea veniturilor din taxele de şcolarizare atât în anul 2013, cât şi 
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în anul 2014. Totodată, s-a constatat o tendinţă de scădere şi în cadrul veniturilor din prestări 
servicii, a altor tipuri de venituri, dar şi a veniturilor din dobânzi.  

O tendinţă de creştere, în anul 2014 spre deosebire de anul 2013, s-a înregistrat în 
cazul veniturilor din închirieri de spaţii, a altor venituri dar, şi a veniturilor din valorificarea 
unor bunuri. 

În concluzie, în anul 2014 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de 
147.257.908 lei. O analiză comparativă a încasărilor totale din anul 2014, faţă de cele din 
2013, reflectă o scădere de 1,36%, determinată de scăderea veniturilor extrabugetare. 

În anul 2014, în ceea ce priveşte nivelul veniturilor totale, s-a menţinut trendul 
descrescător înregistrat şi în anul 2013, când faţă de anul 2012, s-a constatat o scădere a 
veniturilor de 2,89%, determinată atât de reducerea finanţării bugetare, cât şi de scăderea 
veniturilor extrabugetare. Spre deosebire, însă de anul 2013, în anul 2014, finanţarea 
instituţională a înregistrat un trend crescător generat de alocarea unor resurse pentru 
achitarea hotărârilor judecătoreşti. 

 

Tabelul 4 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în perioada 2012-2014 

Nr. 
crt. Denumire indicatori 

2012 2013 2014 

Cheltuieli 
Pondere 
în total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

Pondere 
în total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

Pondere 
în total 

cheltuieli 
efective 

1 Cheltuieli de personal 
(art. 10) 90 387 937 51.71% 86 023 831 55.62% 87 623 515 60.66% 

2 Bunuri şi servicii (art. 
20) 26 623 636 15.23% 22 837 566 14.77% 21 048 827 14.57% 

3 Dobânzi (art. 30) 386 657 0.22% 365 197 0.24% 180 626 0.13% 

4 
Proiecte fin din fd 
nerambursabile (art. 
56) 

39 750 070 22.74% 31 744 303 20.52% 24 742 100 17.13% 

5 Asistenţă socială (art. 
57) 208 657 0.12% 287 487 0.19% 311 605 0.22% 

6 Burse (art. 59) 9 078 628 5.19% 8 794 057 5.69% 8 940 987 6.19% 

7 Cheltuieli de capital 
(art. 70) 8 349 954 4.78% 4 613 106 2.98% 1 591 513 1.10% 

        
Total cheltuieli efective 174 785 

539 100% 
154 665 

547 100% 
144 439 

173 100% 

8 Rambursări de credite 
(art. 81) 0 0 0 0 8 358 044 5.47% 

Total cheltuieli efectuate 174 785 
539 100% 

154 665 
547 100% 

152 797 
217 - 

 
Analiza structurală a cheltuielilor totale în perioada supusă analizei (2012 - 2014) 

este redată în Tabelul 4. În plus, am considerat oportun şi să realizăm evoluţia comparativă a 
cheltuielilor totale, pe articole bugetare, în perioada analizată. 
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Figura 3 

În anul 2014, cheltuielile totale sunt majorate cu suma de 8.358.044 lei 
(rambursări de credite - art. 81); acestea nu reprezintă o cheltuială efectivă ci sunt 
restituiri de împrumuturi în liniile de credit pentru susţinerea proiectelor finanţate din 
fonduri structurale. Comparativ cu anul 2013, în anul 2014, s-a realizat o diminuarea a 
cheltuielilor efective ale Universităţii din Craiova cu suma de 10.226.374 lei (tabelul 5). 

 
Tabelul 5 – Analiza în dinamică a cheltuielilor totale în perioada 2012-2014 

Nr. 
crt. Denumire indicatori 2012 2013 2014 

Modificare 
absolută 

2014/2013 

Modificare 
relativă % 
2014/2013 

1 CHELTUIELI TOTALE 174 785 
539 

154 665 
547 

144 439 
173 

-10 226 
374 -6.61% 

2 Cheltuieli de personal (art. 
10) 90 387 937 86 023 831 87 623 515 1 599 684 1.86% 

3 Bunuri si servicii (art. 20) 26 623 636 22 837 566 21 048 827 -1 788 739 -7.83% 
4 Dobânzi (art. 30) 386 657 365 197 180 626 -184 571 -50.54% 

5 
Proiecte fin din fd 
nerambursabile – FEN (art. 
56) 

39 750 070 31 744 303 24 742 100 -7 002 203 -22.06% 

6 Asistenţă socială (art. 57) 208 657 287 487 311 605 24 118 8.39% 
7 Burse (art. 59) 9 078 628 8 794 057 8 940 987 146 930 1.67% 

8 Cheltuieli de capital (art. 
70) 8 349 954 4 613 106 1 591 513 -3 021 593 -65.50% 
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Figura 4 
 
Analizând cheltuielile aferente veniturilor proprii şi finanţării instituţionale 

(Tabelul 6) se constată o creştere a acestor cheltuieli  în anul 2014 faţă de anul 2013 cu 
1,16%, generată de creşterea cheltuielilor de personal (cu 2,93%), a cheltuielilor de 
capital (cu 52,38%), a cheltuielilor cu diurnă (cu 20,89%), a cheltuielilor de asistenţă 
socială (cu 71,03%), dar şi a cheltuielilor cu bursele (cu 163,12%). În schimb, au scăzut 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile (cu 11,46%), cu dobânzile (cu 50,54%), precum şi 
cheltuielile generate de autofinanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (cu 39,62%).  
 
Tabelul 6 – Analiza în dinamică a cheltuielilor aferente veniturilor proprii şi finanţării 

instituţionale în perioada 2012-2014 pe categorii de cheltuieli 
 

Nr. 
Crt. 

Categorii de 
cheltuieli 

VP + FI 
% 

2012 2013 2014 2014/2013 

1 
Cheltuieli de personal 
(inclusiv contribuţiile 
aferente) 

82 030 463 78 098 217 80 389 002 2 290 785 2.93% 

2 Cheltuieli cu diurna 61 178 60 008 72 546 12 538 20.89% 

3 Cheltuieli cu bunuri şi 
servicii 12 487 691 11 617 030 10 286 282 -1 330 

748 -11.46 % 

4 Cheltuieli cu dobânzi 386 657 365 197 180 626 -184 571 -50.54% 

5 

Cofinanţare şi 
autofinanţare aferentă 
proiectelor finanţate 
din FEN 

0 252 523 152 470 -100 053 -39.62% 

6 Cheltuieli cu asistenţa 
socială 4 838 61 704 105 532 43 828 71.03% 
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7 Alte cheltuieli (burse) 28 230 32 268 84 902 52 634 163.12% 
8 Cheltuieli de capital 3 995 819 513 353 782 227 268 874 52.38% 

  TOTAL 
CHELTUIELI 98 994 876 91 000 300 92 053 587 1 101 317 1.16% 

 
b) O analiză detaliată a activităţii financiare aferentă cercetării ştiinţifice, zonei cămine-
cantine, programelor operaţionale şi microproducţie e redată 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). De asemenea, începând cu anul 
2014 s-a lansat o competiţie de proiecte de cercetare internă în urma căreia s-au desemnat 
câştigătoare un număr de 48 de granturi interne cu susţinere financiară din veniturile proprii 
ale Universităţii din Craiova, în valoare de 696.000 lei. 

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 şi 25 
contracte în valoare de 3.415.889 lei în anul 2013. În anul 2014 s-au derulat un număr de 34 
de contracte în valoare totală de 2.707.288 lei. 

În Figura 5 este prezentată structura contractelor de cercetare fără TVA, derulate de 
Universitatea din Craiova în anii 2012-2014 şi cuprinse în Planul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare II 2007-2013. 

 

 
Figura 5 

 
În privinţa contractelor de cercetare cu mediul de afaceri (contracte de cercetare cu 

TVA), acestea prezintă următoarea structură: în anul 2012 s-au derulat 28 de contracte în 
valoare de 1.151.204 lei, în anul 2013 s-au derulat 22 de contracte în valoare de 618.960 lei, 
iar în anul 2014 am înregistrat un număr de 17 contracte în valoare de 1.588.515 lei; 
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Ca o susţinere şi dezvoltare a activităţii de cercetare din cadrul Universităţii din 
Craiova s-au alocat fonduri în valoare de 696.000 lei din veniturile proprii ale 
instituţiei în vederea derulării celor 48 de granturi interne de cercetare, prin 
diminuarea veniturilor care constituie fondul centralizat al Universităţii din Craiova. 

În cursul anului 2014 s-au efectuat cheltuieli cu activitatea de cercetare în cadrul 
acestor granturi de cercetare internă în sumă de 438.078 lei cu următoarea structură: 
cheltuieli de personal 69.626 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii (inclusiv deplasări la 
conferinţe interne şi externe)  311.478 lei, cheltuieli de capital de 56 966 lei.   

Tot în scopul susţinerii activităţii de cercetare s-a constituit în anul 2014 Fondul de 
Cercetare al Facultăţii, colectând venituri în 2014 în  sumă de 1.007.241 lei din venituri 
proprii prin diminuarea veniturilor care constituite fondul centralizat al Universităţii din 
Craiova. 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare sunt prezentate în Figura 6, iar 
evoluţia lor în perioada 2012 - 2014 arată o scădere de 45,80%, în 2014, 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. 
 

 

Figura 6 
 
Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare au fost în anul 2012 în valoare 

de 7.478.936 lei, în anul 2013 valoarea a fost de 5.086.138 lei, iar în anul 2014 de 4.446.537 
lei prezentând structura din Figura 7. Se poate constata o reducere a cheltuielilor activităţii 
de cercetare în anul 2014 atât faţă de anul 2013, cât şi faţă de anul 2012. 

Menţionăm că în categoria cheltuielilor materiale efectuate în anul 2014 este cuprinsă 
şi regia aferentă contractelor de cercetare în sumă de 441.283 lei virată la veniturile proprii 
ale universităţii. Sumele reţinute de universitate sub formă de regie trebuie să acopere 
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cheltuielile generale pe care instituţia le realizează pentru a asigura funcţionarea 
infrastructurilor puse la dispoziţia cadrelor didactice şi studenţilor implicaţi în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.  

 

 

Figura 7 

 În condiţiile diminuării semnificative a finanţării activităţii de cercetare în anul 2014, 
a avut loc şi o scădere a cheltuielilor efectuate, această scădere afectând îndeplinirea 
obiectivelor şi a rezultatelor cercetării.  

De asemenea, în cadrul Universităţii din Craiova, desfăşoară activitate de cercetare şi 
subunităţile: SCDP Vâlcea şi SCDA Caracal. Veniturile şi cheltuielile realizate de cele 
două subunităţi în anii 2012 -2014 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 2012-2014 

Subu-
nităţi 

2012 2013 2014 
Venitur

i 
Cheltu- 

ieli 
Rezult

at 
Venitur

i 
Cheltu- 

ieli 
Rezult

at 
Venitur

i 
Chelt
u-ieli 

Rezult
at 

SCDP 
Vâlce

a 

1.257.99
7 

1.338.53
3 

-
80.536 

1.322.93
2 

1.244.17
0 78.762 1 115 

293 

1 
24317
0 

-127 
877 

SCDA 
Carac

al 
671.209 79.475 591.73

4 622.085 16.684 605.40
1 

1 235 
854 

607 
380 

628 
474 

  
 Analizând activitatea de cercetare a acestor subunităţi în perioada 2012-2014, se 
constată că în cazul SCDP Vâlcea veniturile au scăzut atât faţă de 2012 cât şi faţă de 
anul 2013. Acelaşi trend l-au înregistrat în perioada analizată şi cheltuielile efectuate.  
 În cazul SCDA Caracal, în perioada 2012 - 2014, veniturile au crescut 
semnificativ, ceea ce a justificat şi efectuarea de cheltuieli mai mari în anul 2014, faţă 
de anii 2012 şi, respectiv 2013. 
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2. Activitatea cămine-cantine 
 
Universitatea din Craiova a beneficiat, în anul 2014 de o capacitate de cazare de 

2.991 locuri, în cele 11 cămine studenţeşti. 
Activitatea cămine-cantine se finanţează din subvenţii de la bugetul de stat şi din 

venituri proprii cămine-cantine. 
În anul 2014, comparativ cu anul 2013, veniturile totale ale activităţii cămine-

cantine au cunoscut o uşoară tendinţă descendentă cu 0,54% (de la 8.700.807 lei în 2013 
la 8.654.105 în anul 2014), pe seama diminuării veniturilor proprii ale căminelor cu 
18,34% (de la 5.615.380 lei în 2013 la 4.585.796 lei în anul 2014). Această scădere a fost 
în mare parte atenuată de creşterea subvenţiei primite de la bugetul de stat cu 31,86% 
(de 3.085.427 în 2013 la 4.068.309 lei în anul 2014).  

 

 

Figura 8 

 

În ceea ce priveşte analiza cheltuielilor (prezentate în tabelul 8) efectuate pentru 
activitatea cămine-cantine, se observă o diminuare a cheltuielilor totale, în anul 2014 
comparativ cu anul 2013, în mărime absolută de 345.465 lei, respectiv cu 4,30%, 
generată în cea mai mare măsură de diminuarea cheltuielilor de capital cu 867.044 lei 
(respectiv cu 86,70%) şi atenuată aproape nesemnificativ de creşterea cheltuielilor de 
personal cu 87.849 lei (respectiv cu 4,36%), generată în principal de achitarea hotărârilor 
judecătoreşti, dar şi de creşterea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu 433.730 lei 
(respectiv cu 8,63%).  
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Tabelul 8 – Cheltuielile aferente activităţii cămine-cantine în perioada 2012-2013 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor 

Articol 
bugetar 2012 2013 2014 

Modificare 
absolută 

2014/2013 

Modificare 
relativă % 
2014/2013 

1 Cheltuieli 
totale 0 7 656 766 8 040 013 7 694 548 -345 465 -4.30% 

2 Cheltuieli de 
personal 10 2 089 546 2 014 240 2 102 089 87 849 4.36% 

3 Bunuri şi 
servicii 20 5 475 347 5 025 760 5 459 490 433 730 8.63% 

4 Cheltuieli de 
capital 70 91 873 1 000 013 132 969 -867 044 -86.70% 

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 un număr de 13 proiecte finanţate 
din FSE de tip POSDRU, a căror derulare a fost începută în anul 2014, în valoare 
totală de aproximativ 21.358.575,02 lei. 

De asemenea, în cadrul universităţii s-a continuat derularea şi a altor proiecte 
finanţate din FEN şi FEDR a căror demarare a avut loc în anii anteriori. 

 

 

Figura 9 
  

Tot în cursul anului 2014 s-a implementat şi proiectul de la Facultatea de Mecanică 
“Reabilitare, modernizare şi extindere spatii de învăţământ şi cazare Facultatea de Mecanică 
Craiova P+4, D+P şi desfiinţare construcţie C4”, având un buget total de 47.707.143,47 lei, 
care se va finaliza la sfârşitul anului 2015. 
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Universitatea din Craiova, s-a confruntat, de-a lungul exerciţiilor bugetare, cu o 
procedură greoaie privind rambursarea cheltuielilor efectuate şi solicitate la rambursare, s-a 
impus necesitatea accesării unei linii de finanţare în vederea susţinerii derulării în condiţii 
optime a activităţilor proiectelor finanţate din FEN. 

Evoluţia cheltuielilor aferente activităţii de Programe Operaţionale este redată 
în Tabelul 9. Analizând trendul acestora se constată o tendinţă de diminuare care a 
început încă din anul 2013, când comparativ cu anul 2012, cheltuielile au scăzut cu 
20,78%; această tendinţă de scădere fiind continuată şi în anul 2014. Astfel s-a 
înregistrat o scădere a cheltuielilor efectuate pentru programe operaţionale, în anul 
2014 spre deosebire de anul 2013, cu 7.830.944 lei, respectiv de 24,87%, deoarece 
numărul proiectelor aflate în implementare s-a redus. 
 

Tabelul 9 – Prezentarea structurală şi dinamică a cheltuielilor aferente activităţii 
Programe Operaţionale în perioada 2012-2014, pe destinaţii 

Denumire 
indicatori 

2012 2013 2014 2014/2013 

Cheltuieli 
Pondere 
în total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

Pondere 
în total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

Pondere 
în total 

cheltuieli 

Modif. 
absolută  

Modif. 
relativă 

%  
CHELTUIELI 
TOTALE 39,750,070 100.00% 31,491,780 100.00% 23,660,836 100.00% -

7,830,944 
-

24.87% 
Cheltuieli de 
personal 6,457,160 16.24% 9,531,161 30.27% 7,176,457 30.33% -

2,354,704 
-

24.71% 
Bunuri şi 
servicii 3,388,634 8.52% 867,504 2.75% 927,497 3.92% 59,993 6.92% 

Alte cheltuieli 
(asistenţă 
socială, burse) 

5,014,920 12.62% 5,587,910 17.74% 3,693,766 15.61% -
1,894,144 

-
33.90% 

Cheltuieli de 
capital 24,889,356 62.61% 15,505,205 49.24% 11,863,116 50.14% -

3,642,089 
-

23.49% 

 
                În totalul cheltuielilor efectuate în anul 2014 pentru activitatea programe 
operaţionale, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile de capital (50,14%) fiind 
urmate de cheltuielile de personal (30,33%), menţinându-se astfel un trend liniar în 
perioada supusă analizei. 
 
4. Activitatea de microproducţie 

În perioada 2012 – 2014 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 lor în producţie, în vederea obţinerii de resurse financiare pentru universitate. 
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SCDA Caracal 
 

Volumul veniturilor realizate de SCDA Caracal în anul 2014, comparativ cu anul 
2013, a crescut cu 1.222.288 lei, respectiv cu  25,80%. În figura 10 se constată că trendul 
anului 2014 este opusul celui din anul 2013, când veniturile realizate, comparativ cu anul 
2012, au scăzut cu 3.735.078 lei, respectiv cu  44,08%, dar se menţin scăzute şi în anul 2014 
comparativ cu anul 2012.  

 

 
Figura 10 

 
 Evoluţia cheltuielilor efectuate în perioada analizată în cadrul activităţii de 
microproducţie la SCDA Caracal este redată în Figura 11 şi arată o diminuare în anul 2014, 
comparativ cu anul 2013, cu 3.273.564 lei, respectiv cu 46,25%.  
 Această diminuare este determinată de faptul că, prin contractul de asociere în 
participaţiune s-au realizat venituri şi cheltuieli, în anul 2014, iar excedentul realizat în 
cadrul asocierii la finele anului 2014 s-a repartizat pe cei 2 asociaţi, plata efectuându-se în 
primul trimestru al anului 2015. 
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Figura 11 

 
 O analiză structurală a cheltuielilor efectuate în cadrul activităţii de microproducţie la 
SCDA Caracal, în anul 2014, pe tipuri de cheltuieli, este prezentată în figura de mai jos: 
 

 
Figura 12 

 
 

SDE Banu Mărăcine 
 

Analizând activitatea SDE Banu Mărăcine, în anul 2014 comparativ cu anul 2013, 
se constată că nivelul veniturilor realizate a scăzut cu 192.809 lei, respectiv cu 26,86%, 
trend opus celui din anul 2013, după cum se poate observa din figura de mai jos. 
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Figura 13 

 
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de SDE Banu Mărăcine în perioada 

analizată, acestea au înregistrat o scădere în anul 2014, faţă de anul 2013, în mărime 
absolută cu 31.375 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 3,35% 
şi de reducerea cheltuielilor materiale cu 10,35%. 

 

 
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 2014, ponderea 
semnificativă în total cheltuieli este deţinută, ca şi în anul 2013 şi 2012, de cheltuielile de 
personal de 64%, cheltuielile materiale reprezentând 36%. 
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Figura 15 

 
În condiţiile în care, nivelul limitat al resurselor financiare s-a făcut simţit chiar şi în 

anul 2014, Direcţia Economică a contribuit la menţinerea echilibrului bugetar prin asigurarea 
continuităţii plăţilor . 
 
DIRECŢIA RESURSE UMANE SALARIZARE 
 

Politica de resurse umane a Universităţii din Craiova a pus cu precădere accentul pe 
asigurarea necesarului de resurse umane în vederea desfăşurării procesului didactic. 
 Pentru asigurarea calităţii învăţământului şi a celor mai bune condiţii în desfăşurarea 
activităţii didactice, conducerea Universităţii din Craiova a luat măsuri de creştere a gradului 
de ocupare a posturilor didactice, dar şi de eficientizare a acestora pe baza programelor de 
studiu bine structurate.  

Personalul Universităţii din Craiova este alcătuit din trei categorii: personal didactic 
şi de cercetare, personal didactic auxiliar şi personal administrativ. 
 Evoluţia numărului de posturi legal constituite precum şi gradul de ocupare sunt 
prezentate în tabele de mai jos ca o analiză comparativă. 
 Senatul şi Consiliul de Administraţie 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 2014–
2015, se constată o scădere a numărului total de posturi didactice faţă de anul 2013-2014 (cu 
2,1%), iar faţă de anul 2012-2013 cu 10,15%, deşi numărul de studenţi a avut următoarea 
evoluție: 20.019 de studenţi la 31.dec.2012 şi 19.323 de studenţi la 31.dec.2013 şi 17.493     
la ianuarie 2015.  

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 a fost de 63,75%, din cele 1374 de posturi fiind ocupate 876 cu cadre didactice 
angajate pe perioadă nedeterminată la Universitatea din Craiova, iar pentru anul universitar 
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2014-2015 gradul de ocupare este de 64,3%, din cele 1345 de posturi 865 sunt ocupate de 
cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată la Universitatea din Craiova. 
 

Tabelul 10 - Evoluţia posturilor şi a numărului de angajaţi 

Nr. 
crt. 

SPECIFICARE 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Numărul total al posturilor legal 
constituite 

1497 1374 1345 

2 Numărul total al personalului cu 
funcţia de bază în universitate 

865 840 827 

Din care Profesor 178 163 153 
Conferenţiar 238 237 247 
Lector/Ş.L 315 313 332 
Asistent 119 116 90 
Preparator 15 11 5 

3 Numărul total al cadrelor didactice cu 
baza declarată la alt angajator 

38 36 38 

4 Numărul total al cadrelor didactice pe 
perioadă determinată 

38 39 19 

5 Numărul total al personalului sub 35 
de ani 

211 174 146 

% din total cadre didactice 24,6% 20,75% 16,8% 
6 Numărul total al personalului cu titlu 

ştiinţific de doctor 
801 833 794 

Din care Lector 315 333 332 
Asistent 70 87 62 

7 Numărul total al personalului didactic 
auxiliar 

503 452 447 

Din care Facultăţi 213 186 181 (din care 
8 cercetători) 

Administrativ 290 266 266 
8 Numărul total al personalului de 

execuţie 
463 394 341 

9 Numărul total al personalului angajat 
la Cămine cantine 

103 103 103 

10 Total personal Universitatea din 
Craiova - angajaţi pe perioadă 
nedeterminată şi determinată 

2010 1864 + 2 lectori 
străini 

1775 

Obs. Din 266 personal auxiliar administrativ, 18 sunt pe autofinanţare (SCDA 
Caracal şi SCDP Vâlcea), iar din 349 de angajaţi ca personal de execuţie, 90 sunt pe 
autofinanţare la staţiunile Caracal şi Vâlcea.   

 Se constată o diminuare a numărului total de angajaţi cu 235 la începutul anului 
universitar 2014-2015 faţă de începutul anului 2012-2013. 
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Din analiza situaţiei de mai sus se poate constata că, atât numărul de personal didactic 
auxiliar, cât şi numărul de personal nedidactic a scăzut.  

 Gradul de satisfacţie a personalului: În perioada de raportare s-au organizat 3 
concursuri pentru posturi didactice, din care unul a fost demarat în anul 2013 și finalizat în 
perioada de raportare. 

Situaţia posturilor didactice scoase la concurs şi finalizate în anul 2014 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 
44 1 13 28 2 

 

Anul	  2012-‐2013	  

Anul	  2013-‐2014	  

Anul	  2014-‐2015	  

178	  

163	  

153	  

238	  

237	  

247	  

315	  

313	  

332	  

119	  

116	  

90	  

15	  

11	  

5	  

Profesor	   Cnferen4ar	   Lector/sef	  lucrari	   Asistent	   Preparator	  
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Anul	  2012-‐2013	  

Anul	  2013-‐2014	  

Anul	  2014-‐2015	  

Anul	  2012-‐2013	   Anul	  2013-‐2014	   Anul	  2014-‐2015	  
Didac4c	  auxilar	   503	   452	   447	  

Nedidac4c	   463	   394	   341	  

Camine	  Can4ne	   103	   103	   103	  

Evoluţia	  numărului	  de	  personal	  didac9c	  auxiliar	  şi	  a	  personalului	  
nedidac9c	  
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Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului 2013-2014 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 
17 0 5 12 0 

 

Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului 2014-2015 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 
37 5 12 10 10 

 

Total posturi scoase la concurs 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 
98 6 30 50 12 

 
Gradul de ocupare a posturilor vacante pentru care s-a organizat concurs este de 

100%. 
Măsurile adoptate la nivelul Universităţii din Craiova cu privire la eficientizarea 

managementului resurselor umane sunt în concordanţă cu misiunea asumată prin Planul 
Strategic 2012-2016. 
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DIRECŢIA TEHNICĂ 

a) Activitatea de închiriere spaţii disponibile 
  
 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.  
 În anul 2014 situaţia închirierilor a fost următoarea: 

ü la începutul anului se aflau în derulare 21 de contracte de închiriere. Valoarea lunară 
totală a chiriilor aferente a fost de 28 375 lei; 

ü pe parcursul anului 2014 au  încetat 5 contracte de închiriere, din care 3 contracte 
prin ajungere la termen şi 2 contracte înainte de termen (la solicitarea uneia dintre 
părţi). Restul de 16 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 8 licitaţii, în urma cărora au fost încheiate 
8 contracte de închiriere din care 2 contracte au încetat în 2014 înainte de termen (la 
solicitarea uneia dintre părţi); 

ü la finele  anului 2014, se aflau în derulare un număr de 22 de contracte cu o chirie 
totală, lunară de 26 992 lei.  

 În anul 2014, 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 sau prestării de servicii. 
 Totodată pentru anul 2014, au mai fost încheiate contracte de închiriere ocazionale, 
în valoarea totală de 13 000 lei. 
 Desfăşurarea pe tot parcursul anului a închirierii spaţiilor şi terenurilor, temporar 
disponibile, a oferit servicii care răspund nemijlocit intereselor studenţilor şi cadrelor 
didactice din universitate, servicii care prin conţinutul lor nu împiedică şi nu contravin 
obiectivelor procesului instructiv educativ promovat de Universitatea din Craiova. 
 
b) Patrimoniul 

 
Aşa cum se ştie, patrimoniul imobiliar al Universităţii este format în mare parte din 

clădiri vechi, care necesită intervenţii importante 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 după o planificare a necesităţilor şi în funcţie de 
fondurile alocate de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale Universităţii.                 

Prin accesarea Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 şi a  
Programul POS CCE-A2-O2.2.1-2009 / Axa prioritară 2, s-au realizat şi se realizează lucrări 
de investiţii şi reabilitări a clădirilor existente, extinderea acestora pentru crearea de spaţii de 
învăţământ noi şi moderne, în cadrul Universităţii realizându-se şi un centru de cercetare. 
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Propuneri “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, dotări) 

 

 

Realizări “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, dotări) 
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Din care: 
Realizări “Investiţii noi şi în continuare“ 
1. Execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii “Parc Tehnologic universitar IT“ s-a 

realizat în limita alocaţiilor bugetare. Ca urmare a lipsei alocaţiilor bugetare şi a 
expirării duratei de valabilitate a contractului de lucrări, s-au efectuat studii fizice şi 
valorice şi preluarea obiectivului de investiţii de la antreprenorul general SC 
POLYSTART IMPEX SRL, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun privind 
finanţarea în continuare a obiectivului de investiţii. 

2. Realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Extindere Sere 
Grădina Botanică”. 

3. Finalizarea şi recepţia 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 2015, în perioada 
2014 şi 2015 urmând a se realiza dotarea laboratoarelor cu utilaje, echipamente şi 
mobilier. 

4. Realizare lucrări de construcţii pentru obiectivul “Extindere spatii de învăţământ 
Facultatea de Mecanică“ proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de intervenţie 3.4. în valoare de 34 904 000 
lei din care finanţare nerambursabilă 25 392 660 lei. 

 

 

Realizări “Consolidări la spatiile de învăţământ” 

1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor de consolidare a corpului central al Facultăţii de 
Mecanică 
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2. Demersuri de actualizare a documentaţiei tehnice pentru continuarea lucrărilor de 
consolidare la Corp A, Sediul Rectorat, cu realizarea lucrărilor etapizat pentru 
corpurile A1, A2, A4.  

 

 

Realizări “Reabilitări imobile şi alte cheltuieli de natura investiţiilor inclusiv dotări” 
 

Reabilitări imobile 
1. Execuţie lucrări de reabilitare pentru “Reabilitare spaţii de cazare Mecanică” proiect 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, 
Domeniul major de intervenţie 3.4, în valoare de 12.711.000 lei din care finanţare 
nerambursabilă 9 247 252 lei. 

2. Demararea  serviciilor de proiectare a lucrărilor de reabilitare pentru Cămin nr.9 în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de cazare a studenţilor. Se intenţionează accesarea  
Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

3. Demararea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reabilitare pentru Cămin nr.11, 
Cămin nr.13 şi teren de sport la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Se 
intenţionează accesarea Programului Operaţional Regional 2014-2020. 
 
Alte cheltuieli de natura investiţiilor   

1. Realizare “Instalare cablu fibră optică de la Facultatea de Electrotehnică, la 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”. Prin realizarea traseului de 10 Km de fibră 
optică s-a asigurat interconectarea celor şase locaţii ale Universităţii din Craiova, 
consolidarea capacităţilor de comunicaţii. 

2. Realizare “Branşament canalizare Complex Mecanică”. 
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Realizări “Reparaţii capitale“ -  Sursa de finanţare venituri proprii cămine-cantine. 

1. Demersuri achiziţie de servicii proiectare şi execuţie lucrări de reparaţii capitale 
grupuri sanitare Cămin nr.1 şi Cămin nr.2 Complex Agronomie. 

2. Iniţiere servicii de proiectare pentru Reparaţii capitale sediu Rectorat Corp A parţial. 

 

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. Modul de 
intervenţie este prezentat în capitolul dedicat activităţii cămine cantine. 
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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. 
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DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE ŞI APROVIZIONARE 
 
Direcţia de Achiziţii Publice şi Aprovizionare este organizată sub forma unui 

compartiment 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: 
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. 

 
a) SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

 
În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia, în anul 

2014 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.  

 
Denumire procedură 2014 2013 2012 

Licitaţie deschisă 4 18 25 
Cerere de ofertă 33 31 37 
Negociere fără publicare 
prealabilă a unui anunţ 

2 6 6 

 
Astfel, în anul 2014 s-au întocmit un număr de: 
• 85 de contracte - achiziţie de produse având ca surse de finanţare: 

- venituri proprii si cercetare - un număr de 40 de contracte  
- fonduri structurale - un număr de 45 contracte  

• 13 contracte - achiziţie de servicii având ca surse de finanţare: 
- venituri proprii - 11 contracte  
- fonduri structurale - 2 contract  

• 1 contracte - achiziţie de lucrări având ca surse de finanţare fonduri structurale  
Pe parcursul anului 2014 Serviciul Achiziţii Publice a derulat procedurii şi a încheiat 

contracte pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene după cum urmează:  
• Achiziţii de lucrări, servicii de consultanta si servicii de dirigenție de șantier 

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" – POR, achiziții in valoare estimata de 
32.454.355,50 lei fora TVA 
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• Achiziţii produse pentru Proiectul Infrastructura de Cercetare in Științe Aplicate 
INCESA – POSCCE, achiziții in valoare estimata de 22.878.327,00 lei fără TVA 

• Achiziţii produse pentru Proiectul „Egale pe piața muncii, egale in afaceri” - 
POSDRU achiziții in valoare estimata de 228.709,00 lei fără TVA 

Prin procedura de negocieri fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare au 
fost derulate achiziţiile de servicii de colectare a deşeurilor menajere la obiectivele 
Universităţii din Craiova si Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin.  

 
b) SERVICIUL APROVIZIONARE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE COMENZI 
PRODUSE ŞI SERVICII  

 
În anul 2014 în cadrul Compartimentului Aprovizionare s-au întocmit un număr de: 

1209 comenzi/contracte de produse si servicii.  
În cadrul Compartimentului Urmărire Comenzi s-au întocmit un număr de: 1328  

NRCD/PVR, 1972 Ordonanţări de plata, 5 acte adiţionale, 54 documente constatatoare. 
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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.  
 
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 2014 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. 

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 căminele nr.: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13 si 14, în toamna anului 2014 au fost 
utilate toate bucătăriile cu plite vitroceramice. Valoarea acestei investiţii s-a ridicat la 
suma de 43580 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 2014 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 toate 
căminele studenţeşti concomitent cu înlocuirea unor componente şi echipamente ale reţelelor 
din căminele studenţeşti, îmbunătăţindu-se astfel serviciile de furnizare internet către 
studenţi; 
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• 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 2014 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 2016 2304 2971 2942 
1 1 322 342 414 405 
2 2 288 305 420 413 
3 3 117 133 160 173 
4 6 149 163 172 192 
5 7 146 162 176 197 
7 10 767 847 940 943 
8 11 42 75 130 132 
9 12 79 93 168 177 
10 13 13 80 130 114 
11 14 54 65 77 121 
12 15 39 39 184 75 
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 În anul 2014, veniturile proprii ale căminelor au fost în suma de  4.585.796 lei, iar 
subvenţia primită de la bugetul de stat a fost 4.068.309 de lei, rezultând venituri totale în 
valoare 8.654.107 lei. 
 În anul 2013, veniturile proprii ale căminelor au fost în sumă de 5.615.380 lei, iar 
subvenţia primită de la bugetul de stat a fost de  3.085.427 lei, rezultând venituri totale in 
valoare de 8.700.807  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. 
 
Spaţiile administrative 

 
În cadrul Serviciului Social Administrativ îşi desfăşoară activitatea 100 de angajaţi ca 

personal de execuţie : 
• 61 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 .  
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DEPARTAMENTUL PENTRU PROBLEME SOCIALE ALE 

STUDENȚILOR 
 

În perioada 2014-2015, Departamentul pentru Probleme Sociale ale Studenților, 
DPSS, a desfășurat următoarele activități:  

 
1. Acordarea burselor şi altor forme de sprijin social pentru studenţi. 
 
Astfel: 

ü colaborare cu Prorectorul responsabil cu Managementul Economic și 
Financiar și Probleme Sociale ale Studenților, Secretar Șef Universitate, 
Director Economic pentru repartizarea fondului total alocat burselor 
studențești și altor forme de sprijin social pentru studenți, la începutul 
fiecărui semestru (Semestrul II, an universitar 2013/2014 și semestrul I, an 
universitar 2014/2015); 

ü centralizarea tabelelor cu bursele nominale primite de la toate facultățile 
UCV, pe categorii de burse: burse de merit și burse sociale, dar și a 
ajutoarelor sociale ocazionale; 

ü analiza și centralizarea dosarelor propuse pentru bursele de performanță și 
înaintarea spre consultare Prorectorului responsabil cu Managementul 
Economic și Financiar și Probleme Sociale ale Studenților în vederea 
înaintării spre aprobare Consiliului de Administrație al UCV; 

ü centralizarea suplimentărilor de burse la începutul fiecărui semestru, pe 
categorii de burse. 
 

2. Implicarea DPSS în derularea programului social adresat studenţilor prin 
intermediul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științ ifice, "Tabere Studențești 2014", 
prin asigurarea respectării metodologiei și calendarului prevăzut în metodologie, astfel: 

ü transmiterea către asociațiile studențești ale UCV, prodecanii responsabili cu 
probleme sociale ale studenților de la fiecare facultate a documentelor 
necesare programului: Metodologia taberelor studențești emisă de Ministerul 
Tineretului și Sportului, prin Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret si 
Studenți; Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului; Situația repartizării 
locurilor pe total universitate, primită de la Ministerul Tineretului și 
Sportului; Situația repartizării locurilor primită de la Casa de Cultură a 
Studenților din Craiova; Situația repartizării locurilor primită pe fiecare 
facultate, în funcție de numărul de studenți; 

ü formulare anunțuri și transmiterea acestora pentru a fi postate pe website-ul 
UCV, prin creare secțiune Campus/Timp Liber/Tabere Studențești/Programul 
"Tabere Studențești 2014",  
http://www.ucv.ro/campus/timp_liber/tabere_studentesti.php 
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ü comunicare cu reprezentanții studenților desemnați în comisiile de tabere la 
nivelul facultăților și cu prodecanii pe probleme studențești pentru întocmirea 
documentelor prevăzute în metodologie, respectarea calendarului de 
transmitere a acestora; 

ü centralizarea situației de la Convenția Organizațiilor Studențești cu privire la 
alocarea locurilor pe facultăți, locații și perioade, în concordanță cu Situația 
repartizării locurilor pe locații, primită de la Casa de Cultură a Studenților din 
Craiova; 

ü centralizarea de la fiecare facultate a documentelor prevăzute în metodologie 
(Proces-Verbal selectare studenți, Liste finale, Borderouri centralizatoare) și 
urmărirea corectitudinii completării acestora, cu toate datele de identificare 
ale studenților (carte de identitate, CNP, date de contact); 

ü centralizarea informațiilor cuprinse în Borderourile centralizatoare primate de 
la facultăți, pe total universitate, pe locații și perioade și publicarea acestuia 
pe website-ul UCV; 

ü transmiterea tuturor documentelor în format fizic către Casa de Cultură a 
Studenților din Craiova, în termenul stabilit în metodologie; 

ü comunicarea pe e-mail și postarea pe website-ul UCV a datelor de contact ale 
persoanelor responsabile cu primirea studenților în tabere, de la Casa de 
Cultură a Studenților din Craiova, cu datele de contact ale acestora. 
 

3. Informarea studenț ilor despre activitatea de asistență medicală gratuită:  
ü comunicare cu personalul medical al Policlinicii studențești pentru 

transmiterea programului cabinetelor medicale și postarea acestuia pe site-ul 
UCV; 

ü formulare anunț și transmiterea acestuia în vederea postării pe site-ul UCV, la 
secțiunea Campus/Asistenta medicala gratuita cu privire la facilitățile 
asistenței medicale gratuite și la programul personalului medical: 
http://www.ucv.ro/campus/medicale/. 
 

3. Implicarea DPSS în organizarea de evenimente studențești, 
http://www.ucv.ro/departamente_operationale/dpss/evenimente.php: 
 

• Iniț iere organizare Conferinţa "Ergonomia Activităţilor Zilnice" – 18 
noiembrie 2014  

 
Evenimentul a fost organizat de către Departamentul pentru Probleme Sociale ale 

Studenţilor, în parteneriat cu Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 
Relaţii Internaţionale, Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti, Asociaţia Studenţilor Basarabeni 
şi Prokinetic. Manifestarea s-a adresat în special studenţilor, dar și cadrelor didactice și tot 
personalului angajat al UCV. Scopul evenimentului a fost deprinderea unei atitudini 
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posturale corecte, avându-l invitat pe absolventul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Craiova - secţia kinetoterapie, expertul kinetoterapeut, Alin Burileanu.   

Detalii pe http://www.ucv.ro/site/galerie/galerie_det.php?id=19 
 

 
• Implicare în organizarea evenimentului ”Universitatea se pregătește de 

sărbătoare”,  
4 decembrie 2014, împreună cu studenții Universitarii din Craiova, cu 
sprijinul Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti, Departamentului de Relaţii 
Internaţionale și al Departamentului pentru Probleme Sociale ale Studenților. 
La eveniment, studenții au luat parte la împodobirea bradului de Crăciun, 
aflat lângă intrarea principală a Clădirii Centrale. 

Detalii pe http://www.ucv.ro/site/galerie/galerie_det.php?id=22 

  
• Implicare în susț inerea organizării conferinței  "România și ONU". 

 
Asociația Tineretul ONU – filiala Craiova, în parteneriat cu Prorectoratul de Relaţii 

Internaţionale, Imagine Academică – Departamentul de Relații Internaționale, 
Departamentul pentru Probleme Sociale ale Studenților din cadrul Universității din Craiova 
și Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, a organizat, cu ocazia intrării 
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României în cadrul Organizației Națiunilor Unite conferința „România și ONU”, în data de 
14 decembrie 2014, la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova. 

http://www.ucv.ro/departamente_operationale/dpss/evenimente.php 
5. Diseminarea evenimentelor adresate studenț ilor și implicarea acestora în 
desfășurarea lor: 

ü comunicare cu Prorectoratul de Relații Internaționale și Imagine Academică 
și Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică, în legătură cu 
evenimentele derulate, cu participarea studenților și diseminarea acestora 
către asociațiile studențești; 

ü formulare anunțuri și transmiterea acestora în vederea postării pe site-ul 
UCV, secțiunea Media, precum: 

ü eveniment organizat de către Asociația Studenților Basarabeni, 12-14 dec. 
2014, http://www.ucv.ro/campus/voluntariat/asb_craiova.php 

ü eveniment Conferința "România și ONU", 14 dec. 2014, 
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=828 

ü eveniment Lansare apel la candidaturi pentru mobilitatea de stagiu 
profesional 2015, pentru perioada 3 noiembrie 2014 - 2 martie 2015, 
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=774 

ü oportunități de angajare din partea companiei Trivago GmbH 
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=707 

ü Program de Sales Internship, oferit de către trustul INTACT Media Group, 
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=666 

ü competiția de proiecte ”Descoperă Craiova” adresata studenților pe domeniul 
istorie, arta, comunicare, filologie, jurnalism,  
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=616 

ü Invitație de participare la Sesiune de Comunicări Științifice Studențești 
"CADET-NAV 2014", organizata in perioada 10.04-12.04.2014, de către 
Academia Navala "Mircea cel Catran" din Constanta,  
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=520 

ü comunicare către asociațiile studențești a anunțurilor cu privire la concursuri, 
proiecte, invitații participare la școli de vară ale universităților din țară și 
străinătate, programe, acțiuni de voluntariat; 

6. Implicarea DPSS în activatea de cazare a studenț ilor în campusul UCV  
și transmiterea de informații despre cazare cămine, cantine pentru postare pe website-ul 
UCV http://www.ucv.ro/campus/camine_cantine/documente.php. 

 
PRORECTOR 3, 

MANAGEMENT ECONOMIC ŞI FINANCIAR ŞI PROBLEME SOCIALE ALE 
STUDENTILOR 

Prof.univ.dr. Gabriel OLTEANU 
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PRORECTORAT 4  
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

  
 

OBIECTIVE 
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 
 
Activităţi desfăşurate în cadrul DRI în anul universitar 2013-2014 
I. ERASMUS+ 
I. 1. Key Action 1: Learning Mobility of Individuals 
I. 1.1. Activităţi în cadrul Programului ERASMUS+ 
I. 1.1.1. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul 
Programului ERASMUS+ - Key Action 1, pentru anul 2015-2016 
 
I. 1.1.2. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS+ 

În vederea corectei informări a beneficiarilor de mobilităţi ERASMUS+ pentru anul 
universitar 2015-2016 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: 

a. organizarea de cursuri de limbi străine gratuite în colaborare cu Facultatea de Litere 
pentru studenţii outgoing: cursuri de limba franceză, germană, spaniolă poloneză şi 
engleză; 

b. implementarea programului Online Linguistic Support la nivelul Universităţii din 
Craiova: conferirea licenţelor lingvistice pentru studenţii outgoing ERASMUS+ 
pentru limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană şi olandeză; 

c. organizarea cursului de limba română în colaborare cu DLMA pentru studenţii 
străini incoming; 

d. 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; 

e. participarea DRI la Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației Permanente. 
Departamentul de Relații Internaționale ale Universității din Craiova s-a alăturat 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” și a participat la Festivalul Șanselor Tale - 
Săptămâna Educației Permanente, organizând o activitate de informare cu privire la 
Programul European ERASMUS+ și la oportunitățile de care pot beneficia studenții 
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Universității din Craiova, pe data de 19 noiembrie 2014, în Amfiteatrul Drăgan. Sub 
genericul „Egalitatea șanselor tale” s-a desfășurat activitatea la care au participat 
studenții interesați, dar și foști studenți Erasmus, care au împărtășit publicului din 
experiența de care au avut parte în anii anteriori; 

f. înființarea ESN Craiova. Departamentul de Relaţii Internaţionale, cu sprijinul 
voluntarilor din programul Buddy System şi cu alţi studenţi interesaţi de la 
Universitatea din Craiova, foşti studenţi Erasmus, au pus bazele ESN Craiova, prin 
înfiinţarea Secţiunii Candidate ESN Craiova, care a fost declarată secţiune locală 
oficială în luna februarie; 

g. Gala ESN Craiova. Cu ocazia înființării Erasmus Student Network Craiova ca 
secțiune locală oficială, pe data de 23 februarie 
2015, la Universitatea din Craiova, s-a desfășurat 
Gala ESN Craiova, eveniment organizat în 
parteneriat cu Departamentul de Relații 
Internaționale. În cadrul Galei ESN Craiova, 
membrii organizației studențești au acordat 
diplome membrilor activi, studenților străini 
ERASMUS+, aflați în prezent în mobilitate la Universitatea din Craiova , dar și 
partenerilor, precum și sponsorilor lor, iar Departamentul de Relații Internaționale a 
oferit premii studenților străini care s-au implicat în activitățile ESN Craiova. Gala 
ESN Craiova a constituit prilejul oportun pentru ca membrii ESN Craiova sa 
rememoreze, alături de colaboratorii lor, toate evenimentele și activitățile pe care le-
au organizat împreună de-a lungul timpului și care au contribuit la parcursul de 
succes al organizației. Pe lângă membri ESN Craiova, reprezentanți ai 
Departamentului de Relații Internaționale și studenți români și străini deopotrivă, 
Gala ESN Craiova s-a bucurat și de prezența președintelui ESN România, Alexandra 
Nicorici, a coordonatorului Buddy de la ESN Academia de Studii Economice, 
București, Andra Chisăr și a unui reprezentant ESN Orléans, Franța, Eddy Delphine, 
în prezent student Erasmus+ la București; 

h. Outgoing Erasmus Preparation Seminar. Pe data de  13 decembrie 2014 a avut loc 
seminarul de informare și consiliere a studenților care urmează sau intenționează să 
beneficieze de o mobilitate oferită de programul ERASMUS+. Prin intermediul 
Outgoing Erasmus Preparation Seminar, studenții care au mai beneficiat în trecut de 
burse de studiu în străinătate și-au împărtășit experiențele cu studenții care doresc să 
aplice pentru o bursă ERASMUS+. S-au purtat discuții despre oportunitățile oferite 
și despre cum se pot adapta ca studenţi străini într-o țară din Europa. Participanţii au 
beneficiat şi de un training cu tema „Cultural Shock”; 

i. Flag Parade. Pe data de 18 octombrie 2014, cu ocazia aniversării a 25 de ani a ESN, 
a avut loc Parada steagurilor, în cadrul căreia studenții străini de la Universitatea din 
Craiova și-au arborat steagurile și au cântat imnurile naționale. Cei care nu au avut la 
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îndemână steaguri și le-au pictat în miniatură pe obraz.  Scopul a fost promovarea 
spiritului ERASMUS+ sub deviza „Locuiește, studiază și lucrează peste hotare”; 

j. Ziua Națiunilor Unite. Pe data de 24 octombrie s-a serbat Ziua Naţiunilor Unite la 
Universitatea din Craiova. În cadrul evenimentului, studenţii străini de la 
Universitatea din Craiova şi-au putut reprezenta ţările de provenienţă într-un mediu 
informal, în faţa prietenilor şi colegilor. Au avut loc prezentări generale ale ţărilor de 
origine, iar studenţii străini au beneficiat şi de un training, de unde au putut învăţa 
cum să se descurce într-o ţară străină. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia 
Tineretului ONU-filiala Craiova, în parteneriat cu ESN Craiova și Departamentul de 
Relații Internaționale UCv; 

k. Global Village. Global Village, a avut loc pe data de 13 februarie 2014 şi  a fost un 
eveniment organizat de AIESEC Craiova în parteneriat cu ESN Craiova, 
Departamentul de Relații Internaționale UCV şi Centrul de Informare Străini prin 
Asociaţia Global Help, care a adus împreună oameni din diferite ţări şi culturi pentru 
a sărbători multiculturalitatea și diversitatea noastră ca cetăţeni ai lumii. La 
eveniment au fost prezenți peste 20 de studenți străini, din țări precum: Hong Kong, 
Indonezia, Thailanda, Mexic, Turcia, Spania, Grecia sau Franța; 

l. Campania de promovare și selecție ERASMUS+ pentru anul universitar 2015-2016 
în colaborare cu ESN Craiova; 

m. Proiectul “Promotori ERASMUS+”, desfășurat în perioada 2-11 martie 2015 și 
inclus în campania de promovare și selecție ERASMUS+ pentru anul 2015-2016. 
Timp de 2 săptămâni, reprezentanții Departamentului de Relații Internaționale, 
împreună cu membrii ESN Craiova, declarați Promotori ERASMUS+ de către 
ANPCDEFP, au desfășurat sesiuni de informare cu privire la oportunitățile oferite de 
programul ERASMUS+ la Universitatea din Craiova. În cadrul sesiunilor de 
informare au avut loc prezentări ale programului ERASMUS+, precum și sesiuni de 
întrebări. 

 
I.1.1.3. Campania de promovare și selecț ie ERASMUS+ pentru anul universitar 2015-
2016 

 
Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova a început pe 2 

martie 2015, campania de promovare a Programului ERASMUS+ și a beneficiilor pe care 
acesta le oferă studenților pentru anul academic 2015-2016. Timp de două săptămâni, 
reprezentanții Departamentului de Relații Internaționale, împreună cu membrii ESN 
Craiova, declarați Promotori ERASMUS+ de către Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Dezvoltării Profesionale, au desfășurat sesiuni de informare cu 
privire la oportunitățile oferite de Programul ERASMUS+ la Universitatea din Craiova. 

Evenimentele informative au avut loc la sediul facultăților și au vizat studenți de la 
toate specializările universității.  
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Materiale promoționale Campanie ERASMUS+ 2015-2016: 
 

• Afiş ERASMUS+, campanie 2015-2016 
 
 

 
 

• 2 modele de flyer pentru promovarea programului ERASMUS+ 
 
 
 
 

 
 
I. 1.1.4. Acorduri ERASMUS+ 

DRI a facilitat înnoirea contractelor Erasmus existente şi extinderea colaborării în 
cadrul Programului ERASMUS+ și a mediat încheierea de noi acorduri pentru perioada 
2014-2020/21.  

Pe parcursul anului 2014 au fost stabilite 37 de noi parteneriate cu țări precum Cehia, 
Estonia, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Spania, Polonia, Portugalia, Slovacia, 
Bulgaria, Turcia sau Ungaria.  

Până în prezent, în anul 2015, au fost încheiate 11 acorduri ERASMUS+ noi, cu 
universități din Belgia, Franța, Islanda, Norvegia, Italia, Slovenia, Spania, Turcia. Procesul 
de încheiere de noi acorduri sau prelungire a celor existente este încă în derulare. 
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I.1.1.5. 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 2014-2015, 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: 
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Total: 32 de mobilități în anul universitar 2014-2015, dintre care patru mobilități 
prelungite de la un semestru la un an universitar. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mobilităţi Studenţi Outgoing 
 
 Până la data de 06 martie 2015, în cadrul programului ERASMUS+, au fost 

efectuate 140 de mobilităţi ERASMUS+ pentru studenţi, atât mobilităţi la studii cât şi 
mobilităţi la plasamente.  

Dorim ca la finalul anului universitar 2014-2015 să atingem pragul de 163 de 
mobilităţi efectuate de studenţii Universităţii din Craiova. 
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Acț iuni:  

ü Definitivarea contractelor financiare pentru studenți și cadre didactice, 
respectiv personal administrativ, care vor beneficia de o mobilitate outgoing, 
în anul universitar 2014-2015, în cadrul programului ERASMUS+. 
 

I. 2. Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
 
DRI a oferit suport administrativ pentru implicarea UCv în proiectele Erasmus+ din 

cadrul Acțiunii-cheie 2. Parteneriate Strategice. 
 
I.2.1. Parteneriate strategice ERASMUS+: 
 
În prezent, UCv este parteneră în două proiecte Erasmus+ din cadrul Acțiunii-cheie 
2. Parteneriate Strategice: 
1. Early Mastery 21th century literacy – Learn2Code & Code2Learn. How to 

playfully motivate school kids to master computer programing: Coordonat de 
Universidad de Girona, Spania; 

2. Generations Using Training for Social Inclusion in 2020 (GUTS): Coordonat de 
Sichting Vughterstede, Olanda; 

și într-un proiect ERASMUS+ Sport Programme: 
3. Physical activity in patient with CHD: a collaborative partnership to identify and 

share good practices among European countries: Coordonat de Coni Servizi 
SPA, Roma, Italia. 
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I.2.2. Materiale elaborate: 
 
• Procedură Semnare Scrisoare de Mandat în vederea participării Universității 

din Craiova ca partener în proiecte ERASMUS+ KA2  
 
II. Acorduri inter-instituţionale de cooperare universitară 

II.1. Acorduri valabile 2014-2015 
 
În prezent există 46 de acorduri semnate la nivel inter-instituţional între Universitatea 

din Craiova şi 25 ţări.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II.2. Acorduri semnate în perioada 2014-2015 
 
În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 

• 18 martie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Simon Kuznets Kharkiv National University of 
Economics, Ucraina; 

• 23 iunie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Université Kasdi Merbah de Ouargla, Algeria; 

• 8 iulie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea 
din Craiova şi Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi, Algeria; 

• 25 iulie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi South West University Neofit Rilski, Bulgaria; 

Algeria	  ,	  5	   Albania,	  2	  

Armenia,	  1	  

Bulgaria,	  2	  
China	  ,	  2	  

Coasta	  de	  Fildeş,	  1	  

Coreea	  de	  Sud,	  2	  

Franţa,	  6	  

Italia,	  2	  
Germania	  ,	  2	  Grecia	  ,	  2	  

India,	  1	  Irak,	  1	  

Italia	  ,	  4	  
Kazakhstan,	  3	  

Liban,	  1	  
Mexic,	  1	  

Malaysia,	  1	  
Rusia,	  1	  

Republica	  
Moldova,	  1	   Spania,	  1	  

Serbia,	  1	  

SUA,	  1	  
Turcia	  ,	  2	   Ungaria	  ,	  2	  

Acorduri	  interuniversitare	  aflate	  în	  vigoare	  în	  perioada	  2013	  -‐2020	  
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• 25 septembrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Univeristi Teknologi Malaysia, Malaysia; 

• 1 octombrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Kazan State Power Engineering, Rusia; 

• 18 octombrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi University of Rhode Island, Statele Unite ale 
Americii; 

• 22 octombrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen, 
Algeria; 

• 17 decembrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi University of Miskolc, Ungaria;  

• 14 ianuarie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; 

• 27 ianuarie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între 
Universitatea din Craiova şi Sathyabama University, India. 

În luna martie a anului curent Universitatea din Craiova va fi gazda unui număr de 2 
profesori veniţi de la University of Rhode Island din Statele Unite ale Americii, într-un 
stagiu de pregătire la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

In semestrul al doilea al anului universitar 2014 – 2015 se va desfăşura, în cadrul 
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, un stagiu de cercetare al unui profesor 
de la Université Kasdi Merbah de Ouargla, Algeria. 

În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării unui acord bilateral 
cu Université de Constantine 3 din Algeria. 

 
II.3 Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor inter-instituţionale 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 
1. Autonomus University of the State of 

Mexic, Mexic 
Mobilitate de studiu incoming 

(1 student) 
2. Université Abou Bekr Belkaid, Algeria Stagiu de cercetare incoming 

(1 profesor stagiar) 
3. Université de Balamand, Liban Mobilitate de studiu incoming 

(3 studenţi) 
4. Université Paris Sud - IUT de Cachan, 

Franţa 
Mobilitate de studiu incoming 

(2 studenţi) 
La data de 7 octombrie 2014, Universitatea din Craiova, a fost gazda delegaţiei 

oficiale a Universităţii Tehnologice din China, constituită din 6 membri. Vizita la 
Universitatea din Craiova s-a realizat pe baza acordului inter-instituţional dintre Guangdong 
University of Technology din China şi Universitatea din Craiova.  
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III. Programul de Burse - Mecanismul financiar SEE 

III.1 Activităţi în cadrul Programului de Burse - Mecanismul financiar SEE  
III.1.1. Acorduri cu ţări din spaţiul SEE 

 
Universitatea din Craiova şi-a extins aria de cooperare către ţările nordice, 

dezvoltând noi parteneriate academice în cadrul Programului de Burse şi cooperare 
instituţională – Mecanismul financiar SEE, cu universităţi din Norvegia și Islanda.  

Prin demersurile întreprinse de către DRI, la Universitatea din Craiova a fost 
implementat Proiectul de Mobilitate în anul 2013-2014 și a fost continuată colaborarea cu 
universități din spaţiul nordic în cadrul acestui program și în anul academic 2014-2015.  

În cadrul acestui program, Universitatea din Craiova a stabilit acorduri bilaterale, în 
vigoare până în anul 2016, cu următoarele universități: 

• Vestfold University College, Norvegia 
• Nesna University College, Norvegia 
• Norwegian School of Theology, Norvegia 
• Harstad University College, Norvegia 
• Bifrost University, Islanda 
• University of Iceland, Islanda 

 
III.1.2. 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, pentru anul academic 2013-2014, la Universitatea din Craiova 
au fost efectuate 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 Nesna University College 
• O mobilitate de instruire pentru profesori la Nesna University College 
• Două mobilităţi de instruire pentru profesori la Bifrost University 

În cadrul Proiectului de Mobilitate SEE 2014-2015, în primul semestru au fost 
efectuate o mobilitate outgoing de training pentru profesori la Bifrost University și o 
mobilitate incoming de predare la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

În semestrul al doilea al anului academic în curs se vor desfășura următoarele tipuri 
de mobilități: 

• O mobilitate de plasament pentru studenţi la Vestfold University College 
• O mobilitate de studiu pentru studenţi la Vestfold University College 
• Două mobilități de instruire pentru profesori la Vestfold University College 
• O mobilitate de predare pentru profesori la Vestfold University College 
• O mobilitate de instruire pentru profesori la Nesna University College 
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IV. Proiecte internaţionale 
IV.1. Proiecte internaț ionale ale Universităț ii din Craiova: 

 
DRI a acordat suportul pentru  creșterea numărului de proiecte internaționale: 

a. 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. 
Documente elaborate în cadrul proiectului: 

• Analiza SWOT a internaţionalizării la nivelul UCv 
• Strategie de internaționalizare a Universității din Craiova 

b. Proiectul QS World University Rankings  
Proiectul este desfășurat în colaborare cu Prorectoratul Informatizarea și 
Administrarea Fondurilor Europene. DRI s-a implicat activ, asigurând actualizarea și 
centralizarea bazei de date cu contactele academice instituționale internaţionale ale 
Universității din Craiova, în perioada 28 ianuarie – 28 februarie 2015. Proiectul 
vizează recunoașterea Universității din Craiova la nivel mondial și includerea 
acesteia în clasamentul realizat de QS Worls University Rankings.  

c. Implementarea proiectului Liceul internațional cu predare în limba franceză  
Universitatea din Craiova, are în plan deschiderea unui Liceu Internațional cu 
predare în limba franceză, acreditat de ARACIP. Acţiune este coordonată de către 
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate. DRI menține legătura cu GADIF și 
AUF, se ocupă de realizarea materialelor informative și promoționale și se implică în 
organizarea activității.  
 
IV.2. Iniţierea unor noi colaborări internaţionale prin: 

a. Întâlniri cu potenţiali parteneri străini: 
Întâlnire de lucru cu domnul Christian Caron, reprezentant al Academiei din Lyon, 
Franța, delegat pentru cooperare și relații europene și internațional: în perioada 20-
22 noiembrie 2014, Universitatea din Craiova a primit vizita domnului Christian 
Caron, reprezentant al Academiei din Lyon, Franța, delegat pentru cooperare și 
relații europene și internaționale. Cu această ocazie, Departamentul de Relații 
Internaționale și Departamentul de Relații cu Mediul Socio-Economic și Cultural au 
organizat o ședință de lucru în data de 21 noiembrie 2014, având ca tematică 
identificarea unor axe de cooperare, în vederea elaborării și semnării unui parteneriat 
strategic. La întâlnirea au luat parte reprezentanții Universității din Craiova și 
domnul Christian Caron, alături de reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, 
Consorțiului Regional S-V Oltenia, ISJ Dolj, CNDIPT, Liceului CFR și ai unor 
ONG-uri. 
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b. Intensificarea comunicării cu partenerii actuali în vederea extinderii programelor 
existente pe domenii noi de specialitate. 

 

V. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
V.1. 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: 

 
V.2. Burse Eugen Ionescu 

 
În perioada 13 octombrie – 19 decembrie 2015, DRI a primit 84 de candidaturi 

depuse în vederea obţinerii unei burse de cercetare doctorală sau postdoctorală în cadrul 
programului Eugen Ionescu 2014-2015. 

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, aprox. 5 % din numărul total 
de candidaţi au fost acceptaţi şi vor efectua un stagiu de cercetare doctorală sau 
postdoctorală timp de 3 luni, la Universitatea din Craiova, între martie și iulie 2015. 

La nivel național, au fost atribuite 47 de burse, dintre care 22 de burse de cercetare 
doctorală, 24 de burse de cercetare postdoctorală și doar o singură bursă de cercetare 
doctorală Eugen Ionescu 2013-2014 a fost reînnoită.  

Universitatea din Craiova s-a clasat pe locul 3  din punct de vedere al numărului de 
bursieri Eugen Ionescu pe care îi va găzdui în 2015, după Universitatea "Alexandru Ioan 
Cuza" din Iași (11 bursieri) și Universitatea  Babès-Bolyai din Cluj Napoca (4 bursieri).  

 
 

 
 

66%	  
10%	  

24%	  

Burse	  Eugen	  Ionescu	  
2014	  -‐	  2015	  	  

Candidaturi	  depuse	  	  
Ș4ințe	  
Socio-‐
Umane	  
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CANDIDATURES EUGEN IONESCU 2014 – 2015 ACCEPTÉES APRÈS LA 
SELECTION FAITE PAR L’AUF 

 

N
° 

Type de 
bourse 

Nom et 
Prénom 

Pays et 
Établissemen

t d'origine  

Responsable 
scientifique 

Période du 
stage 

Intitulé projet 
de recherche 

1 doctoral
e 

KANEV  
Damyanov 
Dragomir 

Bulgarie 
Université de 

Plovdiv 
"Paisii de 
Hilendar" 

Cristiana 
TEODORESCU  

01.04.2015 
30/06/2015 

(3 mois) 

Les fonctions du rêve 
dans la prose française, 
anglaise et bulgare des 
premières décennies du 
XX siècle. Marcel 
Proust, Virginia Woolf et 
Anton Strachimirov 

2 doctoral
e 

RYNKEVYCH  
Natalia 

Sergiivna   

Ukraine 
Prydniprovska 

Académie 
d'Etat de 

Génie Civile 
et 

d'Architecture 

Adriana  
BURLEA 
ȘCHIOPOIU 

24/04/2015 
19/07/2015 

(3 mois) 

L'amélioration de 
l'efficacité des 
entreprises construction 
selon le niveau de la 
culture organisationnelle 

3 postdoc BAKHIT Wael 

France  
Université de 
Perpignan Via 

Domitia 

Adriana  
BURLEA 
ȘCHIOPOIU 

01/06/2015 
31/08/2015 

(3 mois) 

Le rôle des IMF dans le 
développement 
économique: cas du 
Liban 

4 postdoc 

SOBOLEVA 
Olena 

Volodymyrivna 
 

Ukraine  
Université 
nationale 

Taras 
Chevtchenko 

de Kiev 

Cristiana 
TEODORESCU 

01.04.2015 
30/06/2015 

(3 mois) 

Les particularités 
graphostylistiques des 
textes écrites dans la 
presse française 

 
 

 

0	  
20	  
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Burse	  Eugen	  Ionescu	  2014	  -‐	  2015	  
Domenii	  

Candidaturi	  acceptate	   Candidaturi	  depuse	  	  
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VI. Implicare DRI în acţiuni ale UCv de asigurare a vizibilităţii naţionale şi 
internaţionale 

DRI s-a implicat în activităţile desfăşurate la nivelul UCv menite să contribuie la 
creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei. 
 
VI.1. Cursuri de vară de limba română 
 

DRI a fost co-organizator al Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi, ediţia 2014. 
Universitatea din Craiova a organizat 15 ediţii ale Cursurilor de Vară 

Constantin Brâncuşi până în anul 2014, în vederea promovării pe plan 
internaţional a valorilor româneşti, dar şi ca urmare a creşterii interesului 
pentru limba, cultura şi civilizaţia românească. Cursurile de vară se 
adresează romaniştilor (profesori, cercetători, traducători, studenţi), precum 
şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea spiritualității româneşti. 
Organizarea cursurilor este structurată pe trei niveluri (începători, mediu, 
avansat), având ca scop învăţarea limbii române şi/sau perfecţionarea cunoștințelor 
dobândite anterior. Ultima ediţie a Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi s-a desfăşurat la 
Craiova, în perioada 15 iulie - 2 august 2014. La aceasta au luat parte 22 de studenţi din ţări 
precum Germania, Belgia, Bulgaria, Serbia, Rusia etc. 
 
VI.2 Săptămâna Limbilor Străine  
 

În perioada 21-23 mai 2014, Departamentul de 
Relații Internaționale s-a implicat în organizarea 
celei de-a doua ediții a evenimentului Săptămâna 
Limbilor Străine, alături de Departamentul de Limbi 
Moderne Aplicate din cadrul Universităţii din 
Craiova. Evenimentul a constat într-o expoziţie de 
postere pe tema Studenţi fără frontiere, realizate 

(sub coordonarea profesorilor de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate) de către 
studenţii de la toate facultăţile cu profil nefilologic de la Universitatea din Craiova, care 
studiază limbaje specializate în limbi străine (franceză, engleză sau spaniolă) şi de către 
studenţii străini din cadrul anului pregătitor de limbă română. Pe 22 mai 2014 a avut loc 
simularea examenelor pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine (franceză, 
engleză şi spaniolă). Ultima zi a evenimentului, intitulată Interacţiune culturală în limbaje 
specializate, s-a desfășurat în Amfiteatrul din incinta Liceului Charles Laugier şi a constat 
într-un spectacol deschis publicului larg, care s-a delectat cu o serie de scenete de teatru şi un 
recital de poezie în limbile franceză şi engleză. 
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VII. Acț iuni realizate de DRI la UCv pentru asigurarea vizibilităţii naţionale şi 
internaţionale 

VII.1. Conferinţe internaţionale 
 

• DRI a realizat materialele publicitare pentru conferința susținută de domnul 
Jean-Claude Kangomba, în perioada 3-4 decembrie 2014, în cadrul 
proiectului Coopération autour d'un pôle d’études francophones 
comparatiste, derulat împreună cu Arhivele şi Muzeul Literaturii din 
Bruxelles. Născut în Mweka, Republica Democratică Congo, în anul 
1955, Jean-Claude Kangomba este specialist în literatură africană, iar în 
prezent este cercetător la Universitatea Liège şi ataşat ştiinţific la Biblioteca 
Regală din Belgia. Programul conferinței a fost structurat după cum urmează: 
Hubert Juin, écrivain du réel, Hubert Juin et le régionalisme și Les étapes 
principales de la littérature africaine francophone. 

• Lansarea romanului Arden de Frédéric Verger - Întâlnire cu scriitorul francez 
Frédéric Verger – eveniment organizat de Lectoratul de Limba Franceză și 
Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității din Craiova, 
în data de 29 octombrie 2014. Pentru romanul Arden, apărut la editura 
Gallimard, Frédéric Verger a obţinut premiul Lista Goncourt: alegerea 
poloneză în anul 2013 şi premiile Goncourt pentru primul roman, Valery-
Larbaud, Albert Cohen şi Thyde Monnier al Societăţii oamenilor de litere în 
anul 2014. 

• Atelierul regional de formare pentru bursierii Eugen Ionescu - Universitatea 
din Craiova, în parteneriat cu Agenția Universitară a 
Francofoniei (AUF), a organizat, în perioada 26-28 mai 
2014, la sediul Facultății de Drept și Științe Sociale, 
atelierul regional de formare "Câteva repere privind 
redactarea proiectului de teză și Metodologia de 
cercetare" (Rédaction de projets et Méthodologie de 
recherche – quelques repères). Evenimentul s-a adresat 
cercetătorilor care beneficiază de o bursă de cercetare 
doctorală sau postdoctorală Eugen Ionescu la Universitatea "Transilvania" din 
Brașov, la Universitatea din București, la Universitatea "Ovidius" din 
Constanța, la Universitatea din Pitești sau la Universitatea din Craiova, în 
anul academic 2013-2014. 
 

VII.2. Evenimente internaţionale 
 

• Craiova Multicultural Day. Cu sprijinul 
Departamentului de Relații Internaționale și al 
Departamentului de Limbi Moderne Aplicate 
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din Cadrul Universității din Craiova, Asociația Interculturală Româno-
Coreeană, în colaborare cu Asociația Global Help, prin Centrul de Informare 
pentru Străini și Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Dolj, au organizat pe data de 11 octombrie 2014 a doua ediție a Zilei 
multiculturalității „Craiova Multicultural Day".  

Evenimentul a reunit în holul central al universităţii 
reprezentanţi din 17 ţări, de pe tot globul. În cadrul 
evenimentului Craiova Multicultural Day, fiecare 
ţară participantă a amenajat un stand de prezentare 
cu obiecte şi produse tradiţionale, expoziţie de 

fotografii etc. Vizitatorii  au avut ocazia să admire porturi populare ale altor 
popoare, să se delecteze cu frumuseţile altor ţări şi să afle mai multe 
informaţii despre acestea. Totodată, organizatorii au pregătit şi un program 
artistic cu dansuri şi muzică din diverse state. În acelaşi timp,  Asociaţia 
Interculturală Româno-Coreeană (AIRC) a marcat Hangul Day – Ziua 
alfabetului coreean, ocazie cu care toţi cei prezenţi au putut exersa caligrafia 
coreeană. 

• Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației Permanente. Departamentul 
de Relații Internaționale al Universității din Craiova s-a alăturat Casei de 
Cultură „Traian Demetrescu” și a participat la Festivalul Șanselor Tale - 
Săptămâna Educației Permanente, organizând o 
activitate de informare cu privire la Programul 
European ERASMUS+ și la oportunitățile de 
care pot beneficia studenții Universității din 
Craiova, pe data de 19 noiembrie 2014, în 
Amfiteatrul Drăgan. Sub genericul „Egalitatea 
șanselor tale” s-a desfășurat activitatea la care au participat studenții 
interesați, dar și foști studenți Erasmus, care au împărtășit publicului din 
experiența de care au avut parte în anii anteriori; 

• Vizită delegației din Japonia la Universitatea din Craiova. O delegaţie 
formată din profesori de la mai multe 
universităţi din Japonia a efectuat în data de 
24 februarie 2014 o vizită la Universitatea din 
Craiova pentru a pune bazele unei viitoare 
colaborări. Membrii delegaţiei fac parte din 
Asociaţia Română-Japoneză de Educaţie şi 
Ştiinţă (ARJEŞ).                

DRI S-a implicat în organizarea întâlnirii de lucru și a asigurat suportul 
lingvistic în cadrul întâlnirii oficiale, prezidată de doamna Prof. univ. dr. 
Cristiana Teodorescu, prorector Relații Internaționale și Imagine Academică. 
Vizita s-a desfăşurat în cadrul Forumului Internaţional Omul şi Universul, iar 
cu acest prilej a fost lansat proiectul internaţional româno-japonez „Orizonturi 
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fără frontiere în ştiinţa şi educaţia interculturală”. Din delegaţie au făcut parte: 
acad. Gheorghe Păun, membru de onoare, prof. univ. Moriyama Tomohiro de 
la Universitatea Osaka, prof. univ. Fukumori Masafumi de la Universitatea 
Kyoto, prof. univ. Koyama Masashi de la Universitatea Fukui, prof. Corina 
Oprescu, copreşedinte ARJEŞ, ist. Gheorghe Rotaru, vicepreşedinte, prof. 
Emil Oprescu, secretar Consiliul Ştiinţific, lect. univ. dr. Cornel Popescu, 
director, prof. Ilie Mihăilescu, director şi ec. Ion Mânzană, director. 

• Decernarea titlurilor Doctor Honoris Causa: În perioada analizată au fost 
acordate patru titluri de Doctor Honoris Causa: 

 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume Facultatea Data Universitatea de origine 

1.  Emma 
Nicholson 

Drept și 
Științe 
Sociale 

19.03.201
5 

Baroanã de Winterbourne, membru al 
Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic 

2.  Eleftherios 
Thalassinos 

Economie și 
Administrare
a Afacerilor 

19.03.201
5 

Universitatea din Piraeus, Departamentul 
de Studii Maritime, din Grecia 

3.  Jocelyne 
Pérard 

Agricultură și 
Horticultură 

13.11.201
4 

Université de Bourgogne, France, 
Fondatrice et Présidente de la Chaire 

UNESCO  « Culture et Traditions du Vin » 

4.  Dušan 
Repovš 

Matematică 
și Științe ale 

Naturii 

25.09.201
4 

Profesor la Facultatea de Matematică şi 
Fizică a Universității din Ljubljana, 

cercetător la Institutul de Matematică, 
Fizică şi Mecanică din Ljubljana, 

Ambasador pentru Știință al Sloveniei, 
membru al European Academy of 
Sciences şi deținător al Medaliei 

Memoriale Bogolyubov 

5.  Ion 
Cotăescu 

Matematică 
și Științe ale 

Naturii 

23.09.201
5 

Universitatea de Vest din Timişoara, 
Romania 

6.  Maria 
Iliescu Litere 22.09.201

4 

Profesor emerit la Institutul de 
Romanistică „Franz-Leopold”, 

Universitatea din Innsbruck (Austria), 
Preşedinte de onoare al Societăţii 

Internaţionale de Lingvistică şi Filologie 
Romanică, membru de onoare al 

Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan –
Alexandru Rosetti” al Academiei Române. 

7.  Robert 
Wilson Litere 26.06.201

4 Watermill Center, New York 

8.  Michael 
Dobson Litere 29.04.201

4 
Shakespeare Institute, University of 

Birmingham, Marea Britanie 

9.  
Dumitru 

Horia 
Cristea 

Economie și 
Administrare
a Afacerilor 

27.03.201
4 

Universitatea de Vest din Timişoara, 
Romania 
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VII.3. Parteneriate încheiate în sprijinul evenimentelor desfășurate de DRI, în 
colaborare cu alte structuri ale UCv: 

 
DRI a facilitat încheierea următoarelor acorduri de parteneriat, încheiate între 

Universitatea din Craiova și: 
• Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, pentru organizarea 

evenimentului Winterland 2014 
• Institutul Cultural Român pentru desfășurarea Concursului Internațional de 

Dramaturgie Craiova Drama 2015 
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj – Casa Corpului Didactic și Colegiul 

National Pedagogic „Ştefan Velovan” pentru organizarea Simpozionului 
Internațional Active Citizenship, din cadrul proiectului multilateral Comenius 
YoUtopia towards participative citizenship, COM-13-PM-240-DJ-LV, ediția 
I – 21 aprilie 2015, Craiova. 

 
VII.4. Expo Halloween 2014 
 

Expo Halloween 2014 este o expoziţia dedicată sărbătorii internaționale de 
Halloween.  
A doua ediție a evenimentului a avut loc pe data de 31 octombrie 2014, în 
Holul Clădirii Centrale și a fost organizat de studenții 
de la Facultatea de Agricultură şi Horticultură, secția 
Peisagistică, în colaborare cu Asociația Hortus 

Craiova 1962 și Departamentul de Relații Internaționale al 
Universității din Craiova și a avut ca sponsor Atelierul de Nuntă. 
 
Materiale de informare realizate de Departamentul de Relații Internaționale: 
 

      
 
VII.5. Winterland 2014 
 

A patra ediție a Târgului de Crăciun Winterland s-a desfășurat în perioada 15-19 
decembrie 2014, în holul clădirii centrale a Universității din Craiova și a 
fost organizat de Departamentul de Relații 
Internaționale, în colaborare cu Facultatea de 
Agricultură și Horticultură și cu Asociația Craiova 
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Capitală Culturală Europeana 2021. Evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă și organizat cu 
scop caritabil, a propus vizitatorilor, ca în fiecare an, achiziționarea de aranjamente naturale 
și decorațiuni specifice sărbătorilor, iar fondurile adunate în urma acestui eveniment au fost 
donate micuței Ambra Maria Chirculescu, o fetiță cu grave probleme de sănătate. 
La realizarea exponatelor de la Winterland au contribuit studenţii Facultăţii de Agricultură şi 
Horticultură, specializarea Peisagistică, coordonați de conf. Carmen Micu și Manuela 
Manda, cărora li s-au alăturat patru tineri cu dizabilități de auz de la Liceul Tehnologic 
Special „Beethoven” din Craiova. 
De asemenea, în deschiderea Târgului de Crăciun a avut loc și un program de colinde, 
susținut de Corala Academică a Filarmonicii Oltenia. 
 
Materiale de informare realizate de Departamentul de Relații Internaționale: 
 

     
 
VIII. 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. 
 

IX. Acţiuni-suport ale DRI: 

 
IX.1. Materiale promoț ionale: 
 

a. Afişe și alte materiale promoționale realizate pentru mediatizarea evenimentelor 
internaționale de la UCv: 
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• Flyer pentru promovarea examenelor DELF-DALF 
 

 
 
 
 
 
 

• Template Diplomă pentru studenţii care au realizat clipul video promoțional 
DELF/ DALF.  
 

 
 
 
 
 
 

• Logo Liceul Internațional cu predare în Limba Franceză 
 
 

 
 
 

 
• Afiş și pagină Facebook - Concursul Internaţional de Dramaturgie Craiova 

Drama 2015 
  
 
 
 
 
 

 
• Afiş conferinţa Rencontre avec Frederic Verger – Facultatea de Litere  

Lansarea romanului Arden de Fréderic Verger 
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• Afiş şi broşură de prezentare DHC Jocelyne Perard 
 

 
 
 
 
 
 
 

b. Afişe și alte materiale promoționale realizate de DRI pentru a sprijini activitatea altor 
departamente din cadrul Prorectoratului 4 – Relații Internaționale și Imagine 
Academică, respectiv din cadrul UCv: 
 

• Afiş şi flyer Concert dedicat deschiderii anului universitar 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 

• Afiş Conferinţa Ergonomia Activităţilor Zilnice  
 
 
 
 
 
 

• 2 modele felicitare 8 martie 2015 – întâlnire cu presa  
 
 

 
 
 
 

• Copertă Revista de specialitate Educaţia Mileniului Trei 
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• Template Diplomă de excelenţă  

 

 

 

• Template Diplomă profesor emerit 

 
 
 
 
 
 

• Afiş lansare de carte - Mandră sa fiu rromă, de Anina Ciuciu 
 
 

 
 
 
 
 

• Invitaţie şi afiş lansare de carte – O istorie literară a vinului în România, de 
Răzvan Voncu 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Afiș 5 % reducere a taxei de şcolarizare 
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• Afiş şi flyer Credite pentru studenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Afiş 1 an Radio Campus Craiova 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Afiş şi invitaţie conferinţa Repere ale Comunismului Romanesc – Stelian 
Tănase 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Oferirea de materiale de informare şi promoţionale realizate la nivelul DRI tuturor 
celor care solicită informaţii despre UCv (Primăria municipiului Craiova, facultăţi, 
departamente, cadre didactice care pleacă cu mobilităţi, visiting professors, 
participanţi la conferinţe/ evenimente internaţionale organizate de/la UCv). 

d. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care vizează 
implementarea  strategiei de internaţionalizare a UCv. 

e. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte în cadrul 
programului ERASMUS+. 
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DEPARTAMENTUL DE PUBLICAŢII ŞI MIJLOACE DE 
INFORMARE 

 

4.1. Organizare DPMI 

Director: Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu 

4.2. Structura departamentului: 

o Grupul de experţi: revizori lingvistici: Conf. univ. dr. Monica Tilea, Lect. univ. dr. 
Ana Maria Trantescu, Lect. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Daniela Rogobete, 
Lect. univ. dr. Cosmin Dragoste, Asist. univ. dr. Oana Duţă, Lect. univ. dr. Anca 
Păunescu 
 

4.3. Activitate DPMI 
 
4.3.1. Elaborare/participare la elaborarea de materiale de prezentare și de promovare 
a Universităț ii din Craiova: 
o Elaborarea Albumului de prezentare a Universității din Craiova (înregistrat cu nr. 

7766/21.03.2014), ca răspuns la adresa Ministerului Educației Naționale 
31370/26.02.2014 (martie 2014). 

o Elaborarea Broșurii de prezentare a facultăților pentru Albania (iunie 2014). 
o Elaborarea Broșurii Universității din Craiova, ediția revizuită 2014 (octombrie 

2014). 
o Elaborarea materialului de prezentare a Universității din Craiova, în cadrul 

proiectului Craiova capitală culturală europeană 2021 (noiembrie 2014). 
o Elaborarea Broșurii Student la Universitatea din Craiova (februarie 2015). 

 
4.3.2. Participare la organizarea de evenimente:  
o Participare la semnarea parteneriatului strategic între Universitatea din Craiova și 

Ford Romania S.A.. 
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o Participare la organizarea acţiunii de promovare a Universităţii din Craiova prin 
vizite în licee având ca obiectiv informarea cadrelor didactice şi părinţilor cu privire 
la status-ul și oferta educațională actuală a universităţii (20.05.2014). 
 

o Participare la încheierea acordului de parteneriat între Universitatea din Craiova și 
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Dolj (23.05.2014) și obținerea de 
informații și fotografii referitoare la Universitatea din Craiova (perioada de derulare 
a parteneriatului: 23.05.2014 – 31.12.2014). 

o Participare la organizarea evenimentului Mândră 
să fiu rromă. De la Faţa Luncii la Sorbona: un 
destin de excepţie, eveniment organizat de UCv 
(27.06.2014). 
 
 
 
 

o Participare la organizarea expoziţiei ,,Culorile 
Ortodoxiei Polonia”, organizat de UCv, Holul 
Central al Universităţii din Craiova (02.07.2014). 
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o Participare la organizarea evenimentului Noaptea cercetătorilor, organizat de UCv, 
în Holul Central al Universităţii din Craiova (26.09.2014). 

  

o Participare la Deschiderea anului universitar 2014-2015, organizat de UCv, în Sala 
Albastră al Universităţii din Craiova (01.10.2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

o Participare la organizarea evenimentului Craiova Multicultural Day, organizat de 
UCv, în Holul Central al Universităţii din Craiova (11.10.2014). 
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o Participare la Conferința de presă la 
sediul companiei Ford, susținută de 
Rectorul  Universității din Craiova, 
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor și 
de dl. Jan Gijsen, Preşedintele Ford 
România (21.10.2014). 

o  
 

o Participare la evenimentul Expo 
Haloween, organizat de UCv, în 
Holul Central al Universităţii din Craiova (31.10.2014); 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Participare la organizarea evenimentului Winterland, organizat de UCv, în Holul Central 
al Universităţii din Craiova (15.12.2014). 

  

4.3.3. Participare la elaborarea de documente și desfășurarea de activităț i în vederea 
consolidării și extinderii relaț iilor internaț ionale ale Universităț ii din Craiova: 
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o Responsabil privind dezvoltarea relațiilor de cooperare interinstituțională cu China 
în vederea perfecționării calității procesului educațional și științific – persoană de 
contact: Conf.univ.dr. Titela Vîlceanu. 

o Promovarea cursurilor de limba chineză organizate pentru studenții și cadrele 
didactice ale Universității din Craiova, lector Kwok Charis (din 25.02.2014); 

o Organizarea vizitei delegației de la Universitatea Guandong din China (vizită care a 
avut loc în data de 18.11.2014). 

o Inițiere contact și propunere de colaborare ca răspuns la adresa nr. 1102/08.12.2014 
înaintată de către Direcția Generală Relații Internaționale și Europene, Ministerul 
Educației Naționale, privind posibilitatea de a dezvolta parteneriate de colaborare 
cu instituții de învățământ superior din China, Central China Normal University. 

o Responsabil privind dezvoltarea relațiilor de cooperare interinstituțională cu 
Comisia Fulbright Romania. 

 

4.4. Centrul de traduceri Translatio: 

o Organizarea grupului de traducători – interpreţi: Lect. univ. dr. Ana Maria 
Trantescu, Lect. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Daniela Rogobete, Asist. 
univ. dr. Oana Duţă, Asist. univ.dr. Diana Oțăt;  
Grupul extins de traducători – interpreţi: studenţi ai specializării Traducere-
Interpretare, Masterului Limba engleză şi limba franceză. Traducere şi 
terminologie juridică europeană. 

o Organizarea şi gestionarea activităţii de traducere - Colecţia Repere: 2 traduceri din 
franceză, 2 traduceri din engleză, și revizie lingvistică.  

o Traducerea în limba engleză a materialelor de prezentare și promovare a Universității  
din Craiova: Broșura Universității din Craiova, ediția revizuită 2014, Broșura 
Student la Universitatea din Craiova;Traducerea documentelor oficiale (acte de 
studii) pentru beneficiari externi – 15 contracte de prestări servicii. 

o Realizarea contractelor de traducere şi a proceselor verbale de predare-primire. 
o Organizarea de servicii de traducere şi de consultanţă lingvistică în limba engleză sau 

în altă limbă de circulaţie internaţională în vederea publicării articolelor ştiinţifice în 
reviste de specialitate sau alte publicaţii (volume colective, volume ale unor 
conferinţe internaţionale, antologii etc.) indexate în baze de date internaţionale. 
Consultanţa lingvistică incluzând și traducerea normelor de redactare şi publicare, 
precum şi gestionarea corespondenţei cu editorul până la acceptarea versiunii finale a 
articolului (4 articole). 

o Realizarea traducerii documentelor operaţionale pentru diverse entităţi UCv: posturi  
didactice scoase la concurs, contracte etc. 

o Realizarea versiunii în limba română şi în limba engleză a invitaţiilor către diverse 
entităţi pentru participarea la evenimentele organizate de UCv: invitaţii către 
ambasade, felicitări etc. 
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o Servicii de traducere și interpretariat în cadrul manifestărilor organizate de UCv sau 
în parteneriat cu UCv:  

§ realizarea traducerii de documente și servicii de interpretariat la întâlnirile 
bilaterale: delegaţii ale mediului de afaceri – Ford S.A. Romania etc.; 

§ organizarea și monitorizarea echipei de traducători-interpreți pentru 
Conferința Internațională a Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor - iConEc 2014, Universitatea din Craiova, (28.03.2014); 

§ organizarea și monitorizarea echipelor de traducători-interpreți pentru 
Festivalul Internațional Shakespeare, ediția a IX-a, Craiova-București, (23.04 
- 4.05.2014); 

§ organizarea și monitorizarea echipelor de traducători-interpreți pentru 
Congresul Internațional ISUD 2014, organizat de Facultatea de Drept și 
Științe Sociale, Universitatea din Craiova (4 – 7.07.2014); 

§ decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova Prof. 
emerit Jocelyne  PERARD de la Universitatea din Bourgogne, Dijon, Franța 
(13-14.11.2014); 

§ simpozionul Internațional „SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
AGRICULTURE AND HORTICULTURE”, ediția a II-a, organizat de 
Facultatea de Agricultură și Horticultură, Universitatea din Craiova (13-
14.11.2014); 

o Participare la întâlnirile de lucru cu reprezentanţi ai companiei FORD România 
S.A., în vederea prestării de servicii de training lingvistic pentru angajaţii FORD 
România S.A. şi elaborarea designului curricular aferent unor programe de formare 
centrate pe nevoile și interesele companiei (martie 2014, mai 2014, ianuarie 2015). 

o Participare în cadrul evenimentului Craiova Drama 2015 – traducere Call for 
Papers, și asumarea traducerii lucrărilor care vor fi selectate în vederea publicării 
într-un volum la editura Universitaria (februarie 2016). 
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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE 
ACADEMICĂ (DRPIA) 
 
 
1. Scurtă prezentare 
 
1.1 Obiective  

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică al Universităţii din Craiova 
are ca obiective esenţiale: 

ü promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a 
performanţelor Universităţii; 

ü sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, cu 
privire la excelenţa condiţiilor de studiu şi de cercetare oferite de 
Universitate; 

ü prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile 
comunităţii universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;  

ü promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor 
Universităţii;  

ü stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor 
personalităţi academice marcante ale Universităţii; 

ü 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:  

ü invitarea reprezentanţilor presei la evenimente importante din viaţa universităţii;  
ü organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai conducerii 

universităţii;  
ü redactarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, asigurând, totodată, şi difuzarea 

acestora către mass – media;  
ü elaborarea agendei media a rectorului şi prorectorilor;  
ü monitorizarea zilnică a presei scrise;  
ü 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.  

 
1.2. Organizare şi conducere  
  

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică este coordonat de conf. univ. 
dr. director Cristian Valeriu Stanciu şi are în organigramă un post de referent: Georgiana 
Stănescu (ofiţer de presă). Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică ţine 
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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. 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 
 

 
 
2. Activităţi  
   

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică a redactat şi trimis 
instituţiilor media locale şi naţionale 152 de comunicate de presă, în perioada martie 2014 –  
martie 2015. 
           
Grafic I. Evoluția anuală a numărului de comunicate de presă în perioada 2012-2015 
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Fiecare eveniment organizat de departamentele sau cele 10 facultăţi ale Universităţii 
au fost puse în valoare prin prisma redactării textelor şi conexiunilor făcute cu alte 
evenimente care sunt de interes mediatic (ex.: evenimentul legat de studenţii care oferă 
gratuit meditații elevilor de liceu; subiectul a fost prezentat în contextul rezultatelor 
dezastruoase de la Bacalaureat şi astfel interesul presei a fost mult mai mare, iar la 
eveniment au fost prezenţi numeroşi jurnalişti).  
 În perioada menţionată au fost organizate 11 conferinţe de presă la care au participat 
reprezentanţi din mass media naţională şi locală. De asemenea, departamentul a facilitat 
accesul organizatorilor de evenimente din UCV către  mass media prin asigurarea spaţiului 
de emisie în cadrul emisiunilor de ştiri la posturile locale precum Digi24 Craiova, TeleU, 
TVR Craiova, GTV sau Oltenia Tv.  
 Totodată, în perioada sesiunilor de admitere din iulie 2014, respectiv septembrie 
2014, DRPIA a sprijinit facultăţile pentru a beneficia de mediatizare, prin transmiterea 
zilnică de comunicate de presă. 

În această perioada, relaţia cu cei 48 de jurnalişti acreditaţi pe lângă Universitatea din 
Craiova a fost una foarte bună, iar pentru menţinerea şi îmbunătăţirea ei au fost organizate 
evenimente în cadru formal şi informal.  
 Reflectarea în mass-media a evenimentelor Universității din Craiova a fost una foarte 
bună, după cum demonstrează și cifrele atașate: 
 
1. Gazeta de Sud - 154 articole publicate (print şi online)  
2. Cuvântul Libertăţii – 148  articole publicate (print şi online)  
3. Lupa – 147 articole publicate (print şi online) 
4. Craiova Forum - 98 articole publicate (online)  
5. Oltenaşul - 72 articole publicate (online)  
6. Micapi – 23 articole publicate online 
7. Noua Presă – 31 articole publicate (online)  
8.  Jurnalul Olteniei – 24 articole publicate (online) 
9. Adevărul – 7 articole publicate (online) 
10. Mediafax – 6 articole 
11. Agerpress – 5 articole  
 
Grafic II. Reflectarea în mass-media a evenimentelor Universității din Craiova 
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Iniţiative:  

• a fost creată și dezvoltată o pagină instituțională Facebook a Universităţii din 
Craiova pe care au fost postate evenimente importante ale Universităţii din Craiova, 
aşa cum au fost reflectate în presa locală; la ora actuală, pagina este urmărită de 
3.220 de persoane, iar numărul acestora este în continuă creștere;  

• toate evenimentele organizate la Universitatea din Craiova au fost postate pe site-ul 
oficial a instituției ( secțiunea Media), pentru a asigura o maximă vizibilitate a 
acestora; 

•  evenimentele au fost promovate și prin mijloacele media proprii (Radio Campus, 
Tele U); 
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EDITURA UNIVERSITARIA 
 

6.1. 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 Săuleanu. 
 

6.2. Deschiderea de librarii 
 
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 Călugăreni, nr. 1 10 
5 Educaţie Fizică Craiova Sediu editură 13 
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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 Iași Librăria nr 5 B-dul Carol I, Corp B, Universitatea “Al.I. 
Cuza” Iaşi 

Sedcom Iași 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 

 

6.3. Participarea la târguri de carte 
cea mai recentă: 
Caravana Gaudeamus, Craiova, 25 februarie 2015 - 1 martie 2015 

ü 10 lansări de carte; 
ü distincție obținută: Diploma pentru stimularea interesului pentru lectură 

în rândul studenților.  
 
6.4. Cărţi publicate 

2014 

Cursuri universitare 44, dintre care 18 reeditări 
In afara colecţiilor 57 
Colecția Didactica limbilor 1 
Colecţia  Repere 2 
Total general 104 
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6.5. Realizări 
6.5.1. Premii obţinute 
A.  Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de 
învăţătura 2013, Craiova, 27 februarie - 3 martie 2013 
 

 

 

 

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): 
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• 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 

 
Cărț i publicate în 2014 (selectiv) 

Anca Ceauşescu, Simona 
Lazăr 

Habitatul din Câmpia Olteniei din preistorie până la începutul 
epocii contemporane 

Badea Lucian Dicționarul unităților de relief ale României 
Negrea Xenia,  
Raduica Ionut 

România: starea națiunii. 2013 

Popovici Dorin Mircea Realitate virtuală si augmentată 
Ciolacu Filip Gabriel,  
Crăciunoiu Nicolae 

Teoria așchierii 

Sorin Mănoiu Olaru,  
Mircea Niţulescu 

Cercetări în robotica hexapodă 

Dănișor Gheorghe Dincolo de logos 
Stănescu Marius Marinel, 
Bagnaru Dan Gheorghe 

Studiu computațional al unor ecuații diferențiale si integro-
diferențiale. Aplicații in mecanica 

Stănescu Marius Marinel,  
Bolcu Dumitru 

Analiza spectrala pentru o clasa de operatori integro-diferențiali 

Bădescu Ilona,  
Popescu Mihaela (coord.) 

Studia linguistica et philologica. In honorem prof.univ.dr. Michaela 
Livescu 

Sulea-Iorgulescu Constantin Cercetări privind realizarea unui sistem informatic integrat pentru 
monitorizarea unităţilor de lansare a rachetelor antigrindină 

Stăiculescu Oana Optimizarea costului calității: secretul unui business de succes 
Cosulschi Mirel Algoritmica grafurilor si aplicații 
Popovici Norina Cinci provocări inedite ale managementului 
Dinu Dana (coordonator) Hippika. Calul in istoria omului 
Duță Ilona Identitate si intimitate. Corp(us)ul elegiac al literaturii latine 
Petrişor Militaru (ed.) Suprarealismul lui D. Trost 
Bălosu Cornel,  
Nicolae Mihai (editori) 

Cultura populară la români. Context istoric şi specific cultural 

 

Colecția Logosfera 

Buzera Cristina Limbajul prozei fantastice a lui Mircea Eliade 
Opran Rodica Elena O analiza semiolingvistică a titlului de presa 
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Colecția Etudes francaises 

Dascălu Ioana-Ruxandra Cultura Animi. Manual de limba si cultura latina 
Dumitra Baron Les gammes de litterature. Chroniques de lecture et etudes 

litteraires 
Chapelan Mihaela (coordinateur) Partages genres de l'espace 
Lefter Diana-Adriana La littérature des lumieres. Auteurs, idees, pistes de lecture 
 

Colecția Motricitate umana 

Amzăr Elena Luminița Instruirea programată in jocul de volei 
Enescu-Bieru Denisa Importanta programelor de recuperare kinetica in 

patologia cardiovasculara 
Cojanu Florin  Prescripții metodologice ale proiectării jocului de baschet 

în educația fizică școlară 
Niculescu Mugurel, Niculescu Ionela 
Ioana, Rada Larisa 

Fundamentele jocului de volei 

 

Lista titlurilor publicate în 2014 

Nr. 
crt. 

ISBN Autor Titlu 

1 978-606-14-0797-2  Popescu Eugenia Confesiuni 
2 978-606-14-0798 

9  (ISBN de volum) 
Ivanov Virginia Aplicaţii în Mathcad şi Matlab. Vol. II  

(ISBN gen. 978-973-742-648-2) 
3 978-606-14-0799-6  Sîrbu Ioana - Gabriela Prelucrarea numerică a semnalelor în 

ingineria electrică 
4 978-606-14-0800-9  Florea Silvia Intersections of Time and Value in Education 

and Cultural Narratives 
5 978-606-14-0801-6  Buzera Ion Excursuri 
6 978-606-14-0802-3  Boghici Constantina Solfegii tonale şi modale 
7 978-606-14-0803-0  Rece Alina 

 
Istoria teatrului românesc şi a artei 
spectacolului. De la origini până la 
înfiinţarea primelor teatre 

8 978-606-14-0804-7  
 

Dănişor Dan Claudiu Libertatea in capcană. Aporii ale justiţiei 
constituţionale (Coedit Universul Juridic 
ISBN 978-606-673-300-7) 

9 978-606-14-0805-4  Stanciu Valeriu 
Cristian 

Gestiunea portofoliului de titluri 

10 978-606-14-0806-1  Găina Andra Maria Comerţ internaţional 
11 978-606-14-0807-8  Sitnikov Cătălina Managementul calităţii organizaţiilor. 

Concepte, Componente, Structuri 
12 978-606-14-0808-5  Pisaroglu Oana - 

Lavinia 
Sincretismul artelor. Teatru - Dans 

13 978-606-14-0809-2  Badea Lucian Dicționarul unităților de relief ale României 
14 978-606-14-0810-8  Condei Cecilia, Dincă 

Daniela, Rădulescu 
Valentina (ed.) 

Écrivains étrangers d’expression française. 
Texte, intertexte, discours littéraire 
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15 978-606-14-0811-5  Gâţă A.,Ghazaryan M., 
Bughdaryan A., Ganea 
A.,... 

Fiches d’activités pour la compréhension 
écrite. Niveaux B1-B2 

16 978-606-14-0812-2  Trajkova M., 
Manolache S., 
Pavlovska I., Popovska 
E. 

Pour comprendre et produire des textes 
écrits en français 

17 978-606-14-0813-9  Ciolacu Filip Gabriel, 
Crăciunoiu Nicolae 

Teoria așchierii 
 

18 978-606-14-0814-6  
(ISBN general) 

Lincă Mihăiță,  
Suru Constantin Vlad 

Îndrumar de proiectare. Convertoare statice 
2 
ISBN general 978-606-14-0814-6 
ISBN de volum 978-606-14-0826-9 

19 978-606-14-0815-3  
 

Negrea Xenia, Răduică 
Ionuț 

România: starea națiunii. 2013 
(Coeditare Pro Universitaria 
ISBN 978-606-647-993-6) 

20 978-606-14-0816-0  
 

Niculescu Mugurel, 
Niculescu Ionela 
Ioana,  
Rada Larisa 

Fundamentele jocului de volei 
(Coedit Pro Universitaria 
ISBN 978-606-26-0000-6) 

21 978-606-14-0817-7  Buzera Cristina Limbajul prozei fantastice a lui Mircea 
Eliade 

22 978-606-14-0818-4  
 

Popovici Dorin Mircea Realitate virtuală și augmentată 
(Coeditare Pro Universitaria 
ISBN 978-606-647-999-8) 

23 978-606-14-0819-1  Dogaru Ion, Săuleanu 
Lucian 

Legal status of professionals and companies 
under the sway of The New Romanian Civil 
Code 

24 978-606-14-0820-7 Meghișan Georgeta-
Mădălina 

Marketingul serviciilor 
Coedit. Pro Univ ISBN: 978-606-26-0018-1 

25 978-606-14-0821-4 Parpală Emilia 
(editor) 

Identități discursive. O abordare 
comparativă și comunicațională 

26 978-606-14-0822-1 Iacob Constanța, 
Ionescu Ion,  
Avram Marioara,  
Stăiculescu Oana 

Contabilitate de gestiune. Manual universitar 
Coedit. Pro Univ ISBN: 978-606-26-0017-4 

27 978-606-14-0823-8 Bonciu Elena Resurse pentru produse alimentare ecologice 
Coedit. Pro Univ ISBN: 978-606-26-0020-4 

28 978-606-14-0824-5 Stăiculescu Oana 
Coedit. Presa Univ. 
Clujeană 
ISBN:  978-973-595-
706-3 

Optimizarea costului calității: secretul unui 
business de succes 

29 978-606-14-0825-2 Mănoiu-Olaru Sorin 
Nițulescu Mircea 

Cercetări de robotică hexapodă 

30 978-606-14-0826-9 
(ISBN de volum) 

Lincă Mihăiță 
Suru Constantin Vlad 
 

Îndrumar de proiectare. Convertoare statice 
2 
ISBN general: 978-606-14-0814-6 
ISBN de vol: 978-606-14-0826-9 

31 978-606-14-0827-6 Ungureanu Alina 
Maria 

Topics and questions for discussion in 
English Litterature and Civilization. The 
20th Century 

32 978-606-14-0828-3 Lefter Diana-Adriana La littérature des lumieres. Auteurs, idees, 
pistes de lecture 
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33 978-606-14-0829-0 Dănișor Gheorghe Dincolo de logos 
34 978-606-14-0830-6 Dascălu Ioana 

Rucsandra 
Étude sur les passions dans la culture 
ancienne et moderne 

35 978-606-14-0831-3 Boghici Constantina Zona dâmbovițeană - vatră spirituală de 
referință a neamului românesc. Ed. a II-a 

36 978-606-14-0832-0 Duicu Ioana Gabriela Podoabe din metal. Istorie și tradiție în Țara 
Românească 

37 978-606-14-0833-7 Şulea- Iorgulescu 
Constantin 

Cercetări privind realizarea unui sistem 
informatic integrat pentru monitorizarea 
unităţilor de lansare a rachetelor 
antigrindină 

38 978-606-14-0834-4 Popovici Dorin 
Mircea, Bogdan 
Crenguța, Rusu 
Andrei, Chelai Ozten,  
Nicola Aurelian 

Medii virtuale multimodale distribuite Vol. I 
Coedit: Pro Univ 
ISBN general: 978-606-26-0049-5 
ISBN de vol: 978-606-26-0050-1 

39 978-606-14-0835-1 Popovici Dorin Mircea 
(coord.), Mancaș 
Christian, Bogdan 
Crenguța-Mădălina, 
Zaharescu Eugen 

Medii virtuale multimodale distribuite.  
Vol. II 
Coedit: Pro Univ 
ISBN general: 978-606-26-0049-5 
ISBN de vol:978-606-26-0051-8 

40 978-606-14-0836-8 Amzăr Elena Luminița 
 

Instruirea programată în jocul de volei 
Coedit: Pro Univ 
ISBN: 978-606-26-0052-5 

41 978-606-14-0837-5 Cojanu Florin  
 

Prescripții metodologice ale proiectării 
jocului de baschet în educația fizică școlară 
Coedit: Pro Univ 
ISBN: 978-606-26-0053-2 

42 978-606-14-0838-2 Vitalia Ileana-
Loredana 

Consilierea carierei.  
Metode și tehnici moderne de evaluare şi 
intervenţie 

43 978-606-14-0839-9 Stănescu Marius 
Marinel,  
Bolcu Dumitru 

Analiză spectrală pentru o clasă de operatori 
integro-diferențiali 

44 978-606-14-0840-5 Stănescu Marius 
Marinel,  
Băgnaru Dan 
Gheorghe 

Studiul computațional al unor ecuații 
diferențiale și integro-diferențiale. Aplicații în 
mecanică 

45 978-606-14-0841-2 Coșulschi Mirel, 
Gabroveanu Mihai 

Practica programării în C 

46 978-606-14-0842-9 Rucsanda Mădălina 
Dana 

Iacob Mureșianu 

47 978-606-14-0843-6 Enescu-Bieru Denisa 
 

Importanța programelor de recuperare 
kinetică în patologia cardiovasculară 
Coedit: Pro Univ 
ISBN: 978-606-26-0056-3 

48 978-606-14-0844-3 Boghici Constantina Folclor muzical dâmbovițean 

49 978-606-14-0845-0 Bădescu Ilona (coord.) 
Popescu Cecilia 
Mihaela (coord.) 

Studia linguistica et philologica. In honorem 
prof.univ.dr. Michaela Livescu 

50 978-606-14-0846-7 Neacă Mitică Iustinian Electrotermie 
51 978-606-14-0847-4 Gheorghe Mihai,  

Popescu Carmen 
Îndrumar de laborator. Propagarea energiei 
electrotermice și chestiuni speciale de 
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electrotehnică 
52 978-606-14-0848-1 Rucsanda Mădălina 

Dana 
Repertoriul neocazional al folclorului 
muzical românesc – genuri vocale şi 
elemente structurale 

53 978-606-14-0849-8 
ISBN de volum 

Pîrvu Gheorghe 
(coord.) 

Cercetări doctorale în economie – vol VI 
ISBN general: 978-606-14-0424-7 

54 978-606-14-0850-4 Mihai Constantin 
 

Arca lui Nae. Perspective culturale asupra 
generaţiei ‘27 
Coedit: Presa Univ. Clujeană  
ISBN: 978-973-595-731-5 

55 978-606-14-0851-1 Tilea Monica Teorii ale receptării 
56 978-606-14-0852-8 Tilea Monica Semiotica vizualului 
57 978-606-14-0853-5 Opran Elena Rodica 

 
O analiză semilingvistică a titlului de presă 
Coedit: Pro Univ 
978-606-26-0107-2 

58 978-606-14-0854-2 Stoica Georgeta Costume tradiţionale din Gorj în Colecţiile 
Muzeului Satului / Traditional Gorj 
Costumes in the Village Museum Collections 
(Colecţia Restitutio, ed. bilingvă)  

59 978-606-14-0855-9 Duicu Sorin Sebastian Mărturii de artă şi cultură ortodoxă din 
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului / 
Témoignages de l’art et de la culture 
orthodoxe d’Evêché de d'Alexandria et 
Teleorman (Colecţia Biserica - Centru 
spiritual al satului românesc, ed. bilingvă) 

60 978-606-14-0856-6 Baron Dumitra Les gammes de litterature. Croniques de 
lecture et études littéraires 

61 978-606-14-0857-3 Dumas Felicia Le religieux aspects traductologiques 
62 978-606-14-0858-0 Chapelan Mihaela 

(coord) 
Partages genrés de lʹespace. Conférence 
internationale Bucarest 5-6 juin 2014 

63 978-606-14-0859-7 Coşulschi Mirel Algoritmica Grafurilor şi aplicaţii 
64 978-606-14-0860-3 Srdjan Djordjevic 

(editor) 
TMG : Today and Future ISOT 2014. 
International Society Of Tensiomyography 
Rome, 24th October 2014 

65 978-606-14-0861-0 Dinu Dana (coord.) Hippika. Calul în istoria omului 
66 978-606-14-0862-7 Badea Simina Legal English – A practical Approach 
67 978-606-14-0863-4 Sandu Eugen Petre Prelegeri de folclor muzical românesc 
68 978-606-14-0864-1 ISBN general INTERNATIONAL CONGRESS – Science 

and Management of Automotive and 
Transportation Engineering S.M.A.T. 2014. 
Proceedings. 

69 978-606-14-0865-8 ISBN Tome I 
ISBN general: 978-
606-14-0864-1 

INTERNATIONAL CONGRESS – Science 
and Management of Automotive and 
Transportation Engineering S.M.A.T. 2014. 
Proceedings Tome I 

70 978-606-14-0866-5 ISBN Tome II 
ISBN general: 978-
606-14-0864-1 

INTERNATIONAL CONGRESS – Science 
and Management of Automotive and 
Transportation Engineering S.M.A.T. 2014. 
Proceedings Tome I 

71 978-606-14-0867-2 Ionică Mira Elena 
Coedit. Pro Univ. 
ISBN 978-606-26-
0121-8 

Metode de analiză și control al calității 
fructelor și legumelor proaspete și divers 
prelucrate 

72 978-606-14-0868-9 Albu Mihaela, Mari necunoscuţi ai culturii române 
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Stănişoară Codruţa-
Mirela, Zăbavă 
Camelia (coord.) 

Recuperări 

73 978-606-14-0869-6 Popovici Norina 
 

Cinci provocări inedite ale managementului 
Coedit. Pro Univ. 
ISBN : 978-606-26-0120-1 

74 978-606-14-0870-2 Domnişoru Sorin 
(coordonator), 
Criveanu Maria, 
Drăgan Cristian, 
Vînătoru Sorin,  
Drăguşin Cristina 

Contabilitate şi raportări financiare 
(Coedit ProU 
ISBN 978-606-26-0122-5) 

75 978-606-14-0871-9 Stănişoară Codruţa 
Mirela  

Highlights of British Culture and Literature: 
The Middle Age and the Renaissance – 
Interactive Readings -  

76 978-606-14-0872-6 Găvan Constantin Sisteme de producţie animală cu genotipuri 
Holstein Friză 
(coedit ProU 
ISBN 978-606-26-0129-4 

77 978-606-14-0873-3 Ghelţofan Daniela Antonimia 
O abordare sistemică şi extrasistemică 

78 978-606-14-0874-0 Oţăt Diana Insights and Functional Models in 
Translation 
Theory and Practice A Resource Book 

79 978-606-14-0875-7 Geambei Lavinia Tradiţionalism şi modernism în interbelic 
Şase trasee lirice 

80 978-606-14-0876-4 Dugăeşescu Ion 
Gligă Gheorghe 

Monografia comunei Poiana Mare - Dolj 

81 978-606-14-0877-1 Dănilă Alexandra Performanţa financiară a întreprinderii 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0144-7 

82 978-606-14-0878-8 Mărăşescu Amalia Main issues in teaching English for speakers 
of other languages 

83 978-606-14-0879-5 Duţă Ilona Identitate şi intimitate. Corp(us)ul elegiac al 
literaturii latine 

84 978-606-14-0880-1 Burci Iustina Terminologie geografică populară. Dicţionar 
de sinonime 

85 978-606-14-0882-5  Ilin Grozoiu Loredana-
Maria 

Concepte, credinţe şi tradiţii privind 
nemurirea sufletului şi cultul morţilor 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0161-4 

86 978-606-14-0883-2  Preda Anca Maurice Ravel – stil, interpretare, structură 
87 978-606-14-0884-9  Drăgulin Stela Afecţiunile profesionale ale muzicienilor 

instrumentişti 
88 978-606-14-0885-6  Ceauşescu Anca Rituri de trecere în societăţile tradiţionale. 

Naşterea 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0167-6 

89 978-606-14-0886-3  Boureanu Maria-
Magdalena, Dăneţ 
Cristian-Paul, 
Diamandescu Aurel, 
Ionescu Adela, 
Militaru Romulus, 

Qualitative Study of Differential Equations, 
Geometrical and Dynamical. Aspects of 
Some Mechanical Systems, Numerical 
Treatment, and Applications 
(Coeditare Pro Universitaria) 
ISBN 978-606-26-0168-3 
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Munteanu Florian, 
Popescu George, 
Popescu Marcela, 
Popescu Paul, Răcilă 
Mihaela, Vladimirescu 
Cristian 

90 978-606-14-0887-0  Chiriţescu Ileana 
Mihaela 

Le francais pour les agronomes et pour les 
horticulteurs 

91 978-606-14-0889-4  Dumitru Sorin, 
Ivănescu Mircea, 
Cojocaru Dorian 

Soluţii de acţionare şi conducere pentru 
roboţi hiper-redundanţi 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0171-3 

92 978-606-14-0890-0 Bălosu Cornel, Mihai 
Nicolae (editori) 

Cultura populară la români. Context istoric 
şi specific cultural 
(coedit. Presa Universitară Clujeană) 
ISBN 978-973-595-799-5 

93 978-606-14-0891-7  Militaru Petrişor 
(editor) 

Suprarealismul lui D. Trost 28-29 Noiembrie 
Craiova 

94 978-606-14-0892-4  Dascălu Ioana-
Ruscandra 

Cultura ANIMI (Manual de limba şi cultura 
latină) 

95 978-606-14-0893-1  Măniuţ-Coroiu Petruţa Tratat de forme şi genuri muzicale 
ISBN general 

96 978-606-14-0894-8  Măniuţ-Coroiu Petruţa Tratat de forme şi genuri muzicale, Vol.I 
ISBN general 978-606-14-0893-1 
ISBN volum 978-606-14-0894-8 

97 978-606-14-0896-2  Criveanu Maria 
(coordonator) 
Sandu Maria, 
Domnișoru Sorin, 
Pătruțescu Monica, 
Drăgușin Cristina 

Contabilitate financiară 
(Coeditare Pro U 978-606-26-0202-4) 
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POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE „U” 
 

În perioada 2014-2015 postul de televiziune Tele U 
Craiova şi-a modificat grila de programe, acordând un spaţiu 
mai mare reportajelor şi emisiunilor informative. S-au 
introdus mai multe emisiuni noi în grila de programe, printre 
care amintim: Galeria personalităţilor, Economia în balanţă, 
Info Tele U, Mari Români, Străzile Craiovei. 

Emisiunile şi știrile Tele U au avut drept scop promovarea şi mediatizarea 
activităţilor care se desfășoară în cadrul Universităţii din Craiova, venind în sprijinul 
studenţilor pentru o mai bună informare, precum şi al elevilor si al părinților care sunt 
interesați de ofertele educaţionale ale facultăţilor, de dotarea şi de facilităţile oferite de 
fiecare specializare în parte.   

Tele U are producţie proprie pentru 24 de ore de emisie, emisia fiind acoperită astfel: 
12 ore - emisiuni şi 12 ore - videotext (incluzând informaţii de cultură generală, utilitate 
publică şi informaţii privind actualitatea universitară).  

În anul 2014 studioul de televiziune a realizat, în colatoare cu profesori ai mai multor 
facultăţi din cadrul Universităţii, o serie de documentare, printre care: Comorile Cernei, 
Craiova de altădată, Cetatea Sucidava, Alunecările de teren de la Breasta, Economia în 
balanţă.  

În acest an, Tele U a obținut premiul UZPR pentru 
producţii de televiziune pentru documentarul Datini şi 
Tradiţii la Baia de Arama. 

Grila postului de televiziune din anul 2014 include: 
emisiuni săptămânale (Sănătatea ta, Show Me, Ora de 
legislaţie, Univers feminin, Drumul spre succes, Destine 
populare, Universitaria, Poarta spre suflet, Conexiuni), 
emisiuni zilnice live: La obiect şi Jurnalul de ştiri zilnic, 
ce acoperă toate domeniile de interes pentru cetăţenii Craiovei. 

Enumeram câteva dintre ştirile care s-au difuzat în anul 2014 şi care au ca subiect 
activităţi ale Universităţii din Craiova: 
• Proiectul „Practicieni de succes în domeniul 

economic” a fost prezentat în cadrul ştirilor 
Tele U. Proiectul a fost unul important dat 
fiind faptul că oferă unui număr de 1000 de 
studenți și masteranzi ai Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor stagii 
de practică şi orientare profesională.   

• Universitatea din Craiova prin Facultatea de 
Automatica, Calculatoare  şi Electronică a organizat în luna mai ediţia regională a 
Competiţiei Naţionale de  Robotică Educaţională  World  Robot OlympiadTM. Acest 
eveniment a fost prezentat în cadrul Ştirilor Tele U. 
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• Universitatea din Craiova şi-a premiat în luna 
iunie cei mai merituoşi studenţi şi masteranzi. 
Astfel, 52 de tineri care au obținut premii 
importante la concursurile studenţeşti 
naţionale şi internaţionale au primit diplome 
în semn de recunoştinţă pentru contribuţia 
adusă la creşterea prestigiului Universităţii 
din Craiova. O ediţie a emisiunii La obiect a 
prezentat acest eveniment. 

• Cercetătorii doctorali și postdoctorali s-au întâlnit în luna septembrie la Facultatea de 
Drept și Științe Sociale  la prima 
conferință internațională în cadrul 
proiectului strategic „Burse 
Universitare în România prin Sprijin 
European pentru Doctoranzi și Post-
doctoranzi”. Subiectul a fost dezbătut 
în emisiunea La obiect. 

• Cea de-a X-a ediție a 
Conferinţei Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română, intitulată Resurse 
lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române şi-a deschis  porţile la 
Universitatea din Craiova, în luna septembrie. Acest eveniment a fost prezentat pe 
larg în emisiunea Universitaria. 

• Centrul de Limbă și Cultură Poloneză s-a deschis în cadrul Bibliotecii Universității 
din Craiova. Deschiderea acestui centru care are ca scop promovarea culturii și 
literaturii poloneze a fost mediatizata în cadrul Ştirilor Tele U. 

• Universitatea din Craiova a găzduit o 
delegație de la Universitatea de Tehnologie 
din China. Întâlnirea a avut drept scop 
întărirea relaţiilor academice dintre cele 
două instituţii de învăţământ. Despre 
oportunităţile acestei colaborări s-a discutat 
în emisiunea Universitaria. 

• Facultatea de Mecanică din Craiova 
a fost gazda Congresului Internaţional 
SMAT 2014. Evenimentul a reunit sute de 
cercetători şi specialişti în domeniu din ţară 
şi străinătate, care şi-au prezentat pe 
parcursul a trei zile cele mai noi realizări 
ştiinţifice. Evenimentul a fost prezentat în 
cadrul ştirilor si în emisiunea La obiect. 
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• Facultatea de Inginerie Electrică a organizat cea 
de-a XII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de 
Electrotehnică Teoretică şi Aplicată. Evenimentul 
a fost difuzat integral in cadrul emisiunii 
Universitaria. 

• Facultatea de Agricultură şi Horticultură a 
organizat 

cea de-a 
doua ediţie a Simpozionului Ştiinţific cu 
participare internaţională. Cu acesta ocazie a 
avut loc şi  ceremonia de decernare a titlului 
de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Craiova, dnei prof. Emerit Dr. Jocelyne 
PERARD, responsabil al Catedrei UNESCO 

« Culture et Traditions du Vin » Universitatea Bourgogne, Dijon, Franţa. 
Evenimentul a fost difuzat integral în cadrul jurnalului de ştiri. 

• Facultatea de Automaticã, Calculatoare şi 
Electronică a organizat Zilele Roboticii şi 
Mecatronicii. In cadrul emisiunii La obiect 
s-au prezentat toate activităţile care s-au 
desfăşurat pe parcursul acelor zile. 

• Facultatea de Economie şi Administrarea 
A
f

acerilor a organizat cea de-a doua ediţie 
a workshop-ul cu tema “Învățământul 
economic liceal și universitar – 
atractivitatea și perspectivele de carieră 
în rândul tinerilor din România”. Tema 
a fost dezbătută în emisiunile La obiect 
şi Universitaria. 
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DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE 

 
MISIUNEA INSTITUŢIONALĂ 

 
În universitate, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate îşi asumă rolul de a asigura, 

prin intermediul cursurilor şi seminarelor predate de cadrele sale didactice, complementul 
umanist necesar formării armonioase a viitorilor specialişti în diferite domenii. Astfel, 
studenţii pot beneficia de: 

1. seminarele obligatorii  şi facultative de limbi străine - anii I şi II de studiu şi, 
respectiv, anul III şi/sau IV la nivel licenţă şi anul I la nivel masterat; 

2. cursurile facultative de cultură şi civilizaţie umanistă  (română, spaniolă, engleză 
etc.) din cadrul programelor de învăţământ; 

3. cursurile facultative de tehnici de comunicare  în limbi străine; 
4. limba română (pentru studenţii străini din anul pregătitor, pentru studenţii 

Erasmus,sau cei cu burse Eugen Ionesco, care doresc sa studieze limba română). 
Dinamica studenţilor din anul pregătitor 

CICLUL          FORMA Nr. studenţi cu 
bursă şi cont 
propriu 
nevalutar 

Nr. 
Studenţi cu 
taxă în lei 

Nr. Studenţi 
cont propriu 
valutar 

 Licența Master Doctorat 50 6 50 
Medicina 39      
Ştiinţe Umaniste 20 8 2    
FEEA 5 2     
Ştiinţe exacte 4 3     
Drept 4      
Mecanica 5 1     
Ing. Electrică 5 2     
Agricultură şi 
Horticultură 

5      

EFS 4      
Muzică*Arte*Teatru 4      
TOTAL GENERAL 106      

 
În plus, este asigurată pregătirea studenţilor  în domeniului Limbi moderne aplicate. 

Aceştia sunt formaţi în domeniul traducerii şi al interpretării non literare (profil tehnico-
ştiinţific, economic, juridic etc.) şi, la sfârşitul celor trei-patru ani de licenţă şi/sau de 
masterat, se pot integra în viaţa profesională având posibilitatea de a opta, în afara carierei de 
freelance, pentru colaborări cu diferite tipuri de organizaţii, din cele mai variate domenii. Nu 
în ultimul rând, specialiştii  departamentului efectuează atât cursuri de 
perfecţionare/învăţare a limbilor străine, cât şi servicii de traducere şi interpretare 
consecutivă şi simultană, în cadrul centrului de traduceri TRANSLATIO 
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DESIGN INSTITUŢIONAL 
ü Consiliul profesoral se întruneşte lunar, pe baza unui calendar comunicat la începutul 

fiecărui semestru, pentru a rezolva probleme curente sau pentru a dezbate chestiuni de 
interes general pentru comunitatea academică (organizarea tematică a şedinţelor de 
consiliu). 

ü Echipa executivă transmite din timp, în formă electronică, către toţi membrii Consiliului, 
informaţiile necesare pentru luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză. 

ü Secretarul  Consiliului  este responsabil  redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi 
cu informarea prin e-mail a tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor privind hotărârile 
Consiliului. 

ü Se prezintă în Consiliu rapoartele Comisiilor de specialitate, ale responsabililor în 
diverse domenii, ale reprezentanţilor studenţilor ş.a. 

 
Nr. crt. SPECIFICARE 

1 Numărul total al posturilor legal constituite- 25 
2 Numărul total al personalului cu funcţia de bază în universitate -24 

Din care Profesor- 
Conferenţiar- 
Lector/ S.L- 14 
Asistent -11 
Preparator- 

3 Numărul total al cadrelor didactice cu baza declarată la alt angajator- 1 
4 Numărul total al cadrelor didactice pe perioada determinată- 
5 Numărul total al personalului sub 35 de ani-  10 

% din total cadre didactice 
6 Numărul total al personalului cu titlu ştiinţific de doctor 

Din care Lector 14 
Asistenţi 11 

7 Numărul total al personalului didactic auxiliar 
Din care Facultăţi -1 

Administrativ-1 
8 Numărul total al personalului de execuţie- 
9 Numărul total al personalului angajat la Cămine cantine- 
10 Total personal Universitatea din Craiova - angajaţi pe perioadă -26 

 
COMISII DE SPECIALITATE 

§ COMISIA DE STUDII 
§ COMISIA PENTRU EVALUARE 
§ COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 
§ COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
§ COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 
§ RESPONSABILUL PENTRU COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE (PR) 
§ RESPONSABILUL CU TEHNOLOGIA INFORMATICĂ 

 
ü Comisiile şi responsabilii pe domenii se vor subordona Consiliului D.L.M.A.şi vor lucra 

în colaborare cu echipa executivă de conducere şi cu directorul de departament. 
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Va fi evaluată anual activitatea comisiilor şi se vor stabili obiectivele pentru anul următor. 
 
MANAGEMENT ACADEMIC ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

ü Oferta didactică: 
§ Sporirea şi înnoirea permanentă a ofertei didactice,orientarea ofertei 

educaţionale în raport cu nevoile de formare ale studenţilor (în raport cu cerinţele 
de pe piaţa de muncă, cu interesul în creştere pentru anumite domenii; 
promovarea unor activităţi didactice care încurajează iniţiativa, munca 
independentă, lucrul în echipă ş.a.); 

§ Promovarea dinamică a ofertei didactice (inclusiv către studenţii străini din anul 
pregătitor): afişare la aviziere, site-ul facultăţii, editarea unor fluturaşi, ghidul 
studentului, newsletter etc.; 

§ Continuarea modernizării activităţilor didactice desfăşurate la anul pregătitor de 
limba română pentru studenţii străini, precum şi pentru, pe baza experienţei 
didactice şi de evaluare acumulate; 

§ Continuarea tradiţiei Cursurilor de Vară de limbă, cultură şi civilizaţie 
românească şi sporirea vizibilităţii acestora, în contextul promovării culturii 
române în lume; 

ü Metode didactice: 
§ Extinderea formelor moderne, interactive de predare atât la cursuri, cât şi la 

seminarii (dezbateri, studii de caz, proiecte, prezentări Powerpoint, folosirea 
tehnologiei electronice în predare, cursuri online, asigurarea unor efective 
numerice adecvate grupelor de seminar, evitarea masificării învăţământului ş.a.); 

ü Evaluare: 
§ Diversificarea formelor de evaluare a studenţilor (orală şi scrisă), cu sporirea 

ponderii evaluării continue; 
§ Monitorizarea rezultatelor evaluării studenţilor după fiecare sesiune de examene; 
§ Realizarea unui ghid al examenului de licenţă; 
§ Analiza rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor; 
§ Actualizarea grilei de autoevaluare a cadrelor didactice; 

Generalizarea practicii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi pe bază 
de formulare anonime 
 

CERCETARE 
 

Departamentul  
de Limbi 
Moderne 
Aplicate 

Cărţi/capit
ole cărţi publicate 

Articole publicate Brevete / 
cereri 
înregistrare 
brevete/ 
produse cu 

Conferinţe 
organizate  

la 
edituri 
recunos-

în 
străină-
tate 

în 
reviste 
cotate 

în reviste 
recunoscute 
CNCS 

în 
reviste 
interna-

în vol. 
conferin-
ţe inter-
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cute 
CNCS 

ISI  B+, B şi C ţionale 
indexate 
-BDI 

naţ. sau 
naţ. 

drept de 
proprietate 
intelectuală 

 10 5 4 47 7 29 - 2 
 

Conferinţă internaţională”Limbă, cultură şi civilizaţie”,ediţia a XVIa 
Săptămâna limbilor străine, ediţia a IIa 
Şcoala de vară CONSTANTIN BRÂNCUŞI, ediţia a XVIIa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAŢIA CU ADMINISTRAŢIA ŞI COMUNICARE INTERNĂ 

- Informarea constantă şi transparentă ( prin poşta electronică, în scris etc.) a cadrelor 
didactice în legătură cu deciziile luate, evenimente etc.; 
- Organizarea de evenimente (Foreign Student Day,Winterland) 
 

RELAŢIA CU MEDIILE CULTURALE, CU SOCIETATEA, VIZIBILITATE 
PUBLICĂ 

Cursuri de formare lingvistică în calitate de traineri, pentru FORD, 
ROMÂNIA, S.A. 
Ø Întărirea formelor de colaborare cu învăţământul preuniversitar; 
Ø Parteneriate cu alte universităţi, cu diverse instituţii de cultură pentru derularea 

anumitor proiecte comune;( Casa de Cultură, Traian Demetrescu, Biblioteca 
Judeţeană, Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest, Timişoara) 

Ø Implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în diverse proiecte civice; 
”Winterland”, „De inimă, pentru o Inimă” 
 

BUGET 
§ Venituri primite de la MECŞ ca finanţare de bază; 
§ Venituri provenite din taxe de studiu în lei şi valută şi taxa pentru atestatele de 

limbă română. 
ü Identificarea unor noi surse de venituri: 

o Parteneriate cu diverse instituţii pentru (co)finanţarea proiectelor de cercetare;  
pentru anumite proiecte didactice, culturale, burse de performanţă , 

o Cursuri de limba engleza pentru managerii si angajaţii SC FORD SA 
ROMÂNIA, 



 146	  

o Înfiinţarea Centrului de consultanţă al D.L.M.A. care să presteze servicii pe 
piaţa liberă (limba română pentru străini, consultanţă lingvistică în limbile 
engleză, franceză, spaniolă, etc.) 

 
 
 
 
 

PRORECTOR 4, 
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

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 12 domenii de studii de licenţă, în 15 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 informații si analiza acestora referitoare la 
următoarele domenii ale activității in Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin: 

1. Situația financiara; 
2. Situaţia programelor de studii şi studenţi; 
3. Situația personalului didactic si nedidactic; 
4. Rezultatele cercetării științifice; 
5. Activitatea de promovare a programelor de studii; 
6. Activitatea sectorului tehnic-administrativ. 

 
1. Situaţia financiară 
 

In tabelele de mai jos este prezentata situaţia financiară in anii 2014 si 2013. Din 
analiza comparativă se constată o scădere a încasărilor ca efect al scăderii numărului de 
studenţi cu taxa, o creştere a cheltuielilor la facultăţi şi la cămin datorată in special 
cheltuielilor cu paza imobilelor. 
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SITUATIA CHELTUIELILOR SI INCASARILOR PE PERIOADA 
01.01.2013-31.12.2013 

 

Cont chelt. Explicaţii Total ch. 
la 

31.12.2013 

Ch. 
cămin 

Ch.facultăţi 
+ 

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 Intreț.și reparații conf.devize lucrări 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 terți dc : 46562,50 2691,07 43871,43 
 Total cheltuieli funcționale din care: 616603,24 147822,70 468780,54 
Surse 
finanțare 

- Venituri proprii 230848,07 74053,85 156794,22 
a-buget 385755,17 73768,85 311986,32 

677 Abonamente transport studenți 170,25 - 170,25 
679 Burse studenți 145676 - 145676 
 Total cheltuieli studenți 145846,25 - 145846,25 
Sursa 
finanțare 

a-buget 145846,25 - 145846,25 

 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 762449,49 147822,70 614626,79 
 INCASARI-la CUDTS Total Cămin Facultatea 
 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 
 Total încasări af.CUDTS 3140171,57 156640,28 2983531,29 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR SI INCASARILOR PE PERIOADA 
01.01.2014-31.12.2014 

Cont chelt. Explicații  Total ch. 
la 
31.12.2014 

Ch. 
cămin 

Ch.facultati+ 
administrativ 

 CHELTUIELI    
6022 Combustibil dc : 72475,27 - 72475,27 
6024 Piese de schimb(anvelope iarna) 1864,08 - 1864,08 
6028 Mat.consumabile dc : 61087,44 6442,90 54644,54 
6029 Medicam.și mat.sanitare 2,88 - 2,88 
603 Ob.inv.casate 26445,17 - 26445,17 
610 Energia și apa dc : 344854,96 102243,64 242611,32 
611 Intret.și reparații conf.devize lucrări 22703,93 7586,93 15117 
626 Ch.postale și taxe de telecom.(RDS, 

Romtelecom) 
28513,46 9750 18763,46 

628 Alte ch.exec de terți(paza si alte serv.) 
dc : 

194041,53 61140,21 132901,32 

 Total cheltuieli funcționale din care: 751988,72 187163,68 564825,04 
Surse - Venituri proprii 245380,47 51561,35 193819,12 
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finanțare buget 506608,25 135602,33 371005,92 
     
677 Abonamente transport studenți 483 - 483 
679 Burse studenți 144143 - 144143 
 Total cheltuieli studenți 144626 - 144626 
Sursa 
finanțare 

- buget 144626  144626 

 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 896614,72 187163,68 709451,04 
     
 INCASARI-la CUDTS Total Cămin Facultatea 
 Pt.specializ.af.CUDTS 2267958,51 138064,50 2129894,01 
 Pt.specializ.af.UCV 203225 - 203225 
 Total incas. la CUDTS 2471183,51 138064,50 2333119,01 
 INCASĂRI-la UCV pt. CUDTS 155920,07 - 155920,07 
 Total încasări af.CUDTS 2423878,58 138064,50 2285814,08 
 

Sinteza activității financiare a CUDTS 

CHELTUIELI Total cheltuieli Ch. camin Ch.facultati 

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 

2014 
Total ch funct.dc : 751988,72 187163,68 564825,04 
Total ch stud 144626 - 144626 
Total 896614,72 187163,68 709451,04 

Diferența cheltuieli(2014-2013) 134165,23 39340,98 94824,25 
INCASARI Total încasări Taxe cămin Taxe școlarizare 
2013 3140171,57 156640,28 2983531,29 
2014 2423878,58 138064,50 2285814,08 
Diferența încasări(2014-2013) -716292,99 -18575,78 -697717,21 

 

2. Situaţia programelor de studii şi studenţi  
2.1. Structura Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor–  
CUDTS 2014 

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul de 
licenţă 

Program de studii de 
licenţă 

Forma de 
învățământ 

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 
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Management Management  IF A 

 Management  ID AP 

 

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 
  
2.2. Structura Facultăţii de Mecanică– CUDTS 2014  

 Departamentul 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 

 

2.3. Structura Facultăţii de Litere – CUDTS 2014  

  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 2014  

  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 2014  

  I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI 

Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Specializarea Situaţia acreditării 

Ştiinţe Sociale şi Politice Ştiinţe administrative Administraţie publică Acreditată 
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2.6. Studenţi la nivelul CUDTS  

2.6.1. Licenţă 

Nr 
crt. Facultatea/Departamentul  Buget Taxă Total 

1 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 01.01.2014 258 272 530 

 01.01.2015 253 135 388 

2 Departamentul de Ingineria şi Manag. Sistemelor Tehnologice 
01.01.2014 391 50 441 

 01.01.2015 348 32 380 

3 Facultatea de Litere 01.01.2014 136 136 272 
 01.01.2015 139 115 254 
4 Facultatea de Ed. Fiz. şi Sport 01.01.2014 69 96 165 
 01.01.2015 69 85 154 
5 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 01.01.2014 91 95 186 
 01.01.2015 88 86 174 

Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2014 945 649 1594 

Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2015 897 453 1350 

Din total studenţilor, sunt înscriși la DPPD 01.01.2014 241 57 298 

Din total studenţilor, sunt înscriși la DPPD 01.01.2015 222 44 266 

 

2.6.2. Master 

Nr 
crt. Facultatea/Departamentul  Buget Taxă Total 

1 Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor 
Tehnologice 01.01.2014 125 8 133 

 01.01.2015 128 10 138 

2 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 01.01.2014 100 145 245 

 01.01.2015 98 95 193 

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 

Total studenţi la nivelul CUDTS (master) 01.01.2015 226 105 331 
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Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă) 01.01.2015 897 453 1350 

Total studenţi la nivelul CUDTS 01.01.2015 1123 558 1681 

Din total studenţilor, sunt înscriși la DPPD 01.01.2014 241 57 298 

Din total studenţilor, sunt înscriși la DPPD 01.01.2015 222 44 266 

 
Diferenţa numărului de studenţi 2014 fata de 2015 este de 291 din care 47 la buget si 

244 la taxă. 
 
3. Situaţia personalului didactic si 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   – 16; 
§ asistenţi   – 1. 

 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  – 8; 
§ lectori           – 14; 

Toate cele 25 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor. 
Filiala Facultăţii de Litere din Drobeta Turnu Severin are un număr de 14 cadre 

didactice în următoarea structură:   
§  profesori   – 2; 
§  conferenţiari  – 2; 
§  lectori   – 6; 
§  asistenţi   – 4. 

Din rândul acestora 13 au titlul ştiinţific de doctor. 
Filiala Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Drobeta Turnu Severin are un 

număr de 14 cadre didactice în următoarea structură:   
§ conferenţiari – 2; 
§ lectori   – 5; 
§ asistenţi   – 7; 

 Din rândul acestora 9 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: 
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§ asistenţi   – 3; 
 Din rândul acestora 3 au titlu ştiinţific de doctor.      

  
 
 
Anul 2013 
 
Nr 
crt. Facultatea/Departamentul  Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 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 

 

Anul 2014 

Facultatea/Departamentul  Profesori Conferențiari Lectori Asistenți Total 

Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 2 11 16 1 30 

Departamentul de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

3 8 14 - 25 

Facultatea de Litere 2 2 6 4 14 
Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport 0 2 5 7 14 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative 0 0 0 3 3 

Total  7 23 41 15 86 

 
In anul 2014 au susţinut si promovat concursul pentru ocuparea unor posturi 

didactice următoarele persoane: 
- Asistent. univ. dr. Anca Vărzaru - post de lector; 
- Asistent. univ. dr. Marinescu Roxana - post de lector 
- Lect. univ. dr. Savu Sorin Vasile – post conferenţiar 
- Lect. univ. dr. Coman Daniela – post conferenţiar 
- Asistent. univ. dr. Olei Adrian - post de lector; 
- Asistent. univ. dr. Ştefan Iulian - post de lector; 
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Personal didactic care nu mai este in sistem în anul 2014 de la Facultatea de 
Litere 

- Stanciu Constantin – lect. univ. dr.  
- Stoian Daniela – lect. univ.drd. 
- Mocioalcă  Amada – asist. univ. dr. 

3.2. Personal nedidactic 
 
TOTAL PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC:                                 50 
Din care: 
SITUATIA PERSONALULUI DIDACTIC – AUXILIAR TOTAL:                                    13 
astfel: 
SECRETAR:                                                                                                                           10  
TEHNICIENI LABORATOR IMST:                                                                                       3 
SITUAŢIA PERSONALULUI NEDIDACTIC:                                                                     37 
 astfel: 

- ADMINISTRATOR ȘEF                                                                                              1 
- ADMINISTRATORI                                                                                                    5 
- ECONOMIST CONTAB                                                                                              3 
- MAGAZINER                                                                                          1 
- BIBLIOTECAR                                                                                                            3 
- INGRIJITOR                                                                                                               12 
- MUNCITOR                                                                                                                 9 
- PERS. NAVA                                                                                                                3 

 
4.Rezultatele cercetării ştiinţifice 2014 

 

N
R

. C
R

T
. 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

NUMĂR PUBLICAŢII 
 

T
O

T
A

L
 

FE
A

A
 

  
IM

ST
 

  
L

IT
E

R
E

 
  

E
FS

 
 

D
R

E
PT

 

1.  GRANTURI ÎN  EVALUARE 2 2  1  5 
2.  GRANTURI DERULATE  9 8    17 
3.  CĂRŢI PUBLICATE 2 4 6   12 
4.  NUMAR CARTI PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE 

LA EDITURI DE PRESTIGIU       

5.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 
ISI 7 7 2   16 

6.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 
B+ 38  3   41 

7.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 
B   2   2 

8.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 
BDI  10 4   14 
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 SINTEZA ACTIVITATII DE CERCETARE A CUDTS 2014 
 

FACULTATEA GRANTURI CARTI ARTICOLE BREVETE ISI BDI ALTELE 
FEEA 11 2 7 41 40 0 
IMST 10 4 7 10 28 3 
LITERE 0 6 2 14 9 0 
FEFS 1 0 0 0 6 0 
DREPT 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 22 12 16 65 83 3 
 

Analizând datele referitoare la activitatea de cercetare se impune intensificarea 
activității de publicare de cârti şi articole ISI şi mentinerea ritmului de accesare a granturilor 
de cercetare. 
 

5. Activitatea de promovare a programelor de studii. 
 

Pentru popularizarea activităţilor Centrului Universitar s-au realizat acţiuni în mass 
media locală:        Televiziuni - TELE 2 DROBETA, DATINA, RTS, GALAXY, 
                   Radio- Radio Severin 
                   Ziare -  apariţii zilnice DATINA, INFORMAŢIA DE SEVERIN 

- apariţii săptămânale OBIECTIV MEHEDINŢEAN, 
MEHEDINŢEANUL 
Au apărut 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 
festivităţilor Zilelor Severinului. În punctele unde au avut loc spectacole, pe strada Crişan, la 
Pădurea Crihala şi la supermarket-urile CORA şi CARREFOUR  au fost distribuite 
spectatorilor pliante şi fleyere cu oferta noastră educaţională. De asemenea s-a desfăşurat la 
filialele facultăţilor din CUDTS acţiunea "Ziua porţilor deschise". 

9.  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE 
CNCS   2   2 

10.  NUMAR CARTI PUBLICATE LA EDITURI 
RECUNOSCUTE CNCSIS 3  3   6 

11.  ARTICOLE PREZENTATE LA CONFERINTE 
NATIONALE 4  11   15 

12.  ARTICOLE PREZENTATE LA CONFERINTE 
INTERNATIONALE 36 25 5 6  72 

13.  EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE  1 2   3 
14.  PARTICIPAREA STUDENŢILOR LA SESIUNI 

STUDENŢEŞTI NAŢIONALE  2    2 

15.  TEZE DE DOCTORAT       
16.  NR. BREVETE / CERERI ÎNREGISTRARE 

BREVETE/ PRODUSE CU DREPT DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 3    3 
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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 
acțiune reuşită de filiale FEAA. 

Prin intermediul cadrelor didactice şi a unor studenţi s-a realizat popularizarea la 
nivelul fiecărui liceu din Drobeta- Tr. Severin, Motru, Vânju-Mare, Orşova, 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 oferta noastră 
educaţională şi pentru ai ajuta la orientarea in carieră.  

Liceele din Drobeta Turnu Severin in care au fost prezentată oferta educaționala sunt: 
Liceul „Traian”, Liceul „ Țițeica”, Liceul „ Ștefan Odobleja”, Liceul „Teodor Costescu”, 
Liceul „Halinga”, Grup școlar „ Domnul Tudor”, Grup școlar „ Auto”, Grup școlar  
„Decebal”, Grup școlar „ Leontin Salagean”, Liceul teoretic Orşova, Liceul de marină  
Orşova, Liceul Strehaia, Liceul Vînju Mare, Liceul Siseşti, Liceul Șimian, Liceul Cujmir. 

La nivelul intreprinderilor popularizarea am realizat-o de fiecare dată când ne-am 
deplasat în practica cu studenții, iar în perioada premergătoare admiterii oferta noastră 
educațională a fost prezentată prin postere care au fost puse la intrarea în întreprindere. 

Întreprinderile la care s-a făcut popularizare sunt în număr de 14 cu care 
departamentul IMST are și contracte pentru efectuarea practicii și a realizării lucrării de 
licență. 

Dintre întreprinderile 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 doamnei 

administrator șef ec. Eugenia Bălă, cu personalul propriu lucrări de întreţinere, reparaţii, 
reabilitare mobilier şi executare mobilier cu materialele existente sau aprovizionate (birouri, 
aviziere şi alte obiecte de mobilier). 

În lunile de iarnă ianuarie-aprilie și noiembrie-decembrie a fost realizată o bună 
funcţionare a sistemului termic asigurându-se buna desfăşurare a procesului de învăţământ.  
 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. A fost amenajat un laborator de informatică, 
complet utilat cu echipament de calcul şi videoproiector, din cadrul Facultăţii de Economie 
şi Administrarea Afacerilor. Au fost realizate și montate aviziere noi la Facultăţile de 
Mecanică și Economia și Administrarea Afacerilor. 
 În clădirea din strada Călugăreni s-a amenajat şi atelierul mecanic şi de tâmplărie. 
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 În clădirea 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, precum și birourile etajului IV şi biroul de informatică. 
Acestea au constat în reparaţii bănci, ferestre, uşi, zidării, reparaţii pardoseli, înlocuit 
elemente de feronerie la instalaţiile sanitare, alimentarea cu combustibil a centralei termice 
proprii a imobilului  în vederea pregătirii pentru perioada rece pentru încălzirea clădirii.  

La această clădire s-au efectuat, de asemenea, reparaţii parţiale ale acoperişului, s-a 
vopsit total  gardul clădirii şi  băncile din  parcul  universităţii. 

Am renovat complet sala de sport din strada Traian nr. 277 A din cadrul Facultăţii de 
Educație Fizică şi Sport. 
 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 
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 
majoritatea camerelor au fost înlocuite şi reparate anumite elemente defecte sau deteriorate 
la uşi şi ferestre. 

S-a pus în funcţiune și etajul III al Căminului studenţesc nr. 1. 
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 98 de locatari   (studenţi şi alte persoane)  care 

şi-au achitat taxele la zi conform deciziei de încasare. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRORECTOR 5, 
CONDUCERE OPERATIVĂ  

CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU-SEVERIN 
Prof.univ.dr. Ion CIUPITU 
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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 și Administrarea Fondurilor Europene 

 
Realizarea activităților 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 și comunicații. Acesta are următoarele obiective:  
- proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor pentru 

gestionarea bazelor de date educaţionale şi administrative din mediul academic; 
- întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a 

Universităţii şi a conexiunilor la Internet; 
- instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor din dotarea SIC 

şi a serviciilor administrative care folosesc tehnică de calcul; 
- asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice, 

administrarea noului site web al universităţii şi întreţinerea vechiului site; 
- actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de 

Rectorat şi alte departamente şi servicii; 
- asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi departamentelor 

din Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională a reţelelor din dotarea 
acestora; 

- asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice şi studenţilor în vederea utilizării 
calculatoarelor şi a serviciilor de internet. 

 
Pentru a-și atinge obiectivele stabilite de conducerea UCV într-o manieră coerentă și 

într-un timp mai scurt, s-a în anul 2014 S.I.C. a trecut printr-un proces de reorganizare rapid, 
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în urma căruia tot personalul IT existent la nivelul facultăților sau departamentelor 
funcționale a trecut sub dublă subordonare, mai întâi S.I.C. și apoi facultate/departament. 

De asemenea S.I.C. a fost întărit prin angajarea a doi programatori, pe perioadă 
determinată, pentru a pune în practică mai repede cerințele tot mai numeroase de la diversele 
departamente funcționale ale UCV, cum ar fi: realizarea practică a unui sistem ce privește 
circuitul documentelor, realizarea unui software necesar compartimentului de resurse umane 
etc. 
 Activitatea depusă prin intermediul acestui serviciu a urmărit obiectivele propuse şi 
este detaliată în cele ce urmează. 
 
I. Dezvoltare infrastructură şi reţea: 

1. Activităţi curente: 
• Întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a clădirii 

centrale (conexiunea la Internet) dar și a rețelei ce face conexiunea între 
campusurile Universității. 

• Instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor, stațiilor de 
lucru și a echipamentelor S.I.C. (routere, servere web, mail servere, servere pentru 
baze de date etc.).  

• Asistență tehnică pentru serverele și stațiile de lucru ale serviciilor administrative 
(salarizare, contabilitate). 

• Asigurarea serviciilor de internet, a serviciilor web, a poştei electronice și 
gestiunea utilizatorilor acesteia. 

• Asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi 
departamentelor din Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională a 
reţelelor din dotarea acestora. 

2. Dezvoltare: 
• Configurarea si instalarea serverului cu mașini virtuale pentru găzduirea site-ului 

universității si al altor servicii web. 
• S-a dezvoltat si s-a implementat o soluție de acces criptat la serverul de e-mail 

folosind un client local (pe stația de lucru sau telefon mobil, etc.) 
• Îmbunătățirea permanentă a infrastructurii software linux a serverelor. 
• S-a realizat scrierea și depunerea unui proiect de tip Orizont 2020 pentru 

dezvoltarea infrastructurii la nivelul S.I.C. Scrierea sa s-a realizat pe două 
componente: 

ü una tehnică realizată de o echipă formată din personalul S.I.C. și un 
cadru didactic de la Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii: 
conf. univ. dr. Nicolae Constantinescu; 

ü a doua utilizare a infrastructurii proiectate în cercetare, realizată de o 
echipă formată din cadre didactice de la mai multe facultăți: 
Automatică, Mecanică, Agronomie, Litere etc. 
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În final proiectului se va obține o cablare structurată la nivelul clădirii centrale a UCV, o 
creștere a capacității de calcul  și stocare la nivelul S.I.C., care prin virtualizare și acces de la 
distanță poate fi utilizat de către toate facultățile/departamentele UCV pentru cercetare și nu 
numai. 

 
II. Dezvoltare şi întreţinere aplicaţii software:  

1. Activităţi curente: 
• Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul SIC: 

-‐ Evidenţa Studenţilor: 
⇒ configurare şi întreţinere structură pentru anul universitar 2014-2015; 
⇒ definirea, la nivelul universității, a termenelor necesare sau impuse pentru 

anumite operații: validare cataloage (diferențiat, pe tipuri de cataloage), 
perioadă valabilitate depuneri de cereri pentru cazare, perioadă acordare 
bonificație la plata taxei de școlarizare (perioade stabilite de Consiliul de 
Administrație; 

⇒ întreţinerea şi supervizarea traseului academic şi a situaţiei şcolare a 
studenţilor; 

⇒ definire nomenclator burse pentru semestrul II al anului universitar 2013-
2014, respectiv pentru semestrul I al anului universitar 2014-2015; 

⇒ 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 (implementarea reglementărilor 
la nivel național și european); 

⇒ asigurarea de suport tehnic secretariatelor şi departamentelor beneficiare 
(inclusiv corecţii erori de operare); 
 

-‐ 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); 
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-‐ Portal web EvStud: 
⇒ întreţinere şi actualizare a programelor portalului în concordanţă cu 

upgrade-urile software-ului de bază (PHP şi HTML); 
⇒ dezvoltarea portalului cu noi facilităţi. 

 
-‐ Evidenţa personalului angajat: 

⇒ s-a întreţinut, restructurat şi dezvoltat aplicaţia de Resurse Umane  de  la 
Universitatea din Craiova; 

⇒ s-a întreţinut modulul de gestionare a informaţiilor tip CARTE de 
MUNCĂ; 

⇒ s-au realizat documente, rapoarte pentru situaţia curentă, previzională şi 
statistici solicitate de conducerea universităţii şi de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, în legătură cu baza de date Resurse Umane. 

-‐ Platforma de gestiune a rezultatelor cercetării GestResearch – a fost pusă în 
funcțiune la nivelul UCV și realizate primele corecții semnalate în funcționare  

 
Platforma de gestiune a rezultatelor cercetării GestResearch 
 

-‐ Platforma de vânzare carte on-line Editura Universitaria: s-au realizat toate 
operațiile necesare pentru a fi preluată pe serverele UCV. În prezent platforma 
funcționează pe domeniul http://editurauniversitaria.ucv.ro/. 
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Platforma de vânzare carte on-line Editura Universitaria 

 
-‐ Site web UCV și mail 

⇒ s-a întreținut, actualizat și dezvoltat site-ul web al universității; 
⇒ s-au întreținut și actualizat site-urile aflate pe serverul web al universității, 

inclusiv aplicația de evidență a lucrărilor doctoranzilor; 
⇒ actualizare conturi de mail pe serverul webmail al universităţii. 

 
2. Dezvoltare de aplicaţii: 
• Evidenţa Studenţilor: au fost actualizate / implementate următoarele module: 

-‐ Modulul Cataloage electronice: s-a finalizat și testat,  în 2 sesiuni de examene 
+ o sesiune de restanțe, modulul pentru administrarea cataloagelor electronice. 

-‐ 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; 

-‐ Modulul Preluare/echivalare note: pentru simplificarea operațiilor de transfer 
intra- și interuniversitar, a repetențiilor, reînmatriculărilor și reluărilor de studii, 
a fost creat un mecanism pentru preluarea/echivalarea automată (și/sau 
manuală) a notelor din fișe școlare anterioare, în concordanță cu modulul de 
cataloage electronice. 

-‐ A fost creat un sistem de logare a operațiilor cu studenții, care permite 
identificarea și urmărirea tuturor acțiunilor întreprinse de secretariatele 
facultăților asupra traseului academic al studenților. 
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• Taxe Studenţi: 
-‐ A fost simplificată activitatea depusă de Compartimentul evidenţă taxe de 
şcolarizare, prin implementarea unui mecanism de gestionare automată a 
debitelor pentru taxele de școlarizare ale studenților. De asemenea, pentru 
eliminarea erorilor la plata facturilor (erori datorate exclusiv studenților), a fost 
proiectat un procedeu de creare automată a facturilor proforme (fără intervenția 
studenților); 

-‐ Modificarea aplicației pentru a permite acordarea de bonificații studenților 
pentru plata integrală a taxei de școlaritate până la o anumită dată (stabilită de 
Consiliul de Administrație). 
 

• Circuitul documentelor: a fost demarată implementarea unui sistem informatic 
pentru gestiunea documentelor la Universitatea din Craiova. Sistemul va permite: 
-‐ definirea dinamică a documentelor (categorie, structură, conţinut); 
-‐ stabilirea permisiunilor de acces la documente; 
-‐ stabilirea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor (personal al Ucv) de a acţiona 

asupra documentelor; 
-‐ urmărirea transformărilor suferite de documente; 
-‐ arhivarea electronică a documentelor. 

 
 



 165	  

 
Platforma Circuitul documentelor 

• InfoNET UCV: a fost demarată implementarea unui sistem informatic care 
permite consultarea, actualizarea şi monitorizarea online a informaţiilor despre 
calculatoarele cu platformă Windows din cadrul reţelei Universităţii din 
Craiova. Acest sistem (intrat în funcţiune, pentru teste, în luna decembrie 2014) 
presupune o coordonare a personalului IT la nivelul întregii universităţi şi va 
permite detectarea, cu acurateţe şi în timp util, a neconcordanţelor în funcţionarea 
parcului IT. De asemenea, va furniza rapoarte privind parcul IT, a software-ului 
instalat şi a situaţiei licenţelor pentru software utilizat. Aplicaţia va include şi 
informaţii referitoare la documentele de provenienţă pentru calculatoare, informaţii 
obţinute prin cooperarea cu Serviciul Contabilitate. 
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Raportare în timp real a informațiilor privind parcul IT prin sistemul 

INFONET UCV 
 

• Portal web EvStud: au fost create / actualizate următoarele module: 
-‐ Resetare parolă utilizatori (exclusiv studenți): a fost creat un modul de 

resetare a parolei de conectare în portal, pentru utilizatorii din categoriile: 
Cadru universitar, Serviciu Social, Secretariat, Tipografie. 

-‐ Modulul Teme de diplomă: permite vizualizarea de către studenţi a temelor de 
diplomă disponibile, respectiv informaţii suplimentare despre temele alocate 
utilizatorului (studentului) și: 
⇒ încărcarea, de către studenți, a  lucrărilor de licență, în format electronic, 

pe serverul universității, în vederea depistării tentativelor de fraudă 
intelectuală; 

⇒ implicarea cadrului didactic îndrumător prin comunicarea directă cu 
studentul (chat, mail) și validarea versiunii electronice a temei; 

⇒ asigurarea infrastructurii informatice pentru tipărirea lucrărilor de 
diplomă, prin introducerea unui nou tip de utilizator, Tipografie și crearea 
modulului aferent. 
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-‐ Modulul Administrare cataloage: a fost testat și finalizat modulul pentru 
validarea notelor de către cadrele universitare; 

-‐ Modulul Discipline opționale: a fost reproiectat, pentru extinderea la nivelul 
întregii universități (acces permis categoriei Secretariat). 

• Site web: 
-‐ S-au întreținut pagini web pentru programe POSDRU,  Analele Universităţii 

(Seria Istorie, Seria Filosofie), reviste (Revista de Ştiinţe Politice, Revista 
Universitară de Sociologie, Revista Forum Geografic), conferinţe. 

-‐ S-a susținut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi întreţinerea 
site-urilor dedicate  diverselor proiecte. 

-‐ S-a actualizat noul site web prin: 
⇒ modificarea meniului principal în concordanţă cu cererile conducerii 

Universităţii. 
 

III. Alte activităţi: 
1. Personalul SIC a participat activ la sesiunea de admitere 2014, 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. Acordarea de asistenţă tehnică în utilizarea programelor implementate. 
5. Acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în utilizarea aplicaţiei REVISAL de la 

Ministerul Muncii. 
6. Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile 

universităţii. 
7. Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web. 
8. Asigurarea de consultanţă şi suport pentru realizarea materialelor documentare şi de 

promovare a diverselor evenimente şi activităţi academice. 
9. Arhivarea electronică a bazelor de date. 
10. 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. 
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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 2014 – Decembrie 2014, DFE a desfăşurat activitatea de inițiere, 
implementare şi operare a proiectelor finanţate din Fondul Social European la nivelul 
Universităţi din Craiova în care instituţia a fost implicată ca Beneficiar sau Partener. 

Activitatea de inițiere, implementare şi operare a s-a efectuat având ca şi cadru juridic 
Metodologia privind inițierea, implementarea şi operarea proiectelor finanţate din FSE în 
Universitatea din Craiova, aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii 
din Craiova în data de 26.03.2014. Prezenta metodologie stabileşte coordonatele generale ce 
trebuie respectate în activitatea de elaborare, implementare şi operare a proiectelor finanţate 
din Fondul Social European în cadrul Universităţii din Craiova (UCV), în acord cu 
reglementările juridice naţionale şi europene în materie, după cum urmează: activitatea de 
elaborare şi depunere a proiectelor, modalitatea de constituire a echipelor de management şi 
implementare, implementarea şi raportarea periodică a stadiului implementării proiectelor, 
răspunderea echipelor de management şi implementare privind realizarea indicatorilor 
proiectelor şi eligibilitatea cheltuielilor efectuate. 
 
În concret, au fost desfăşurate prin intermediul DFE următoarele activităţi: 
 
1. Activitatea de elaborare şi depunere a proiectelor 
 

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). 

Această activitate a presupus respectarea dispoziţiilor art. 1-6 din Metodologia-cadru, 
în perioada de raportare fiind identificată o iniţiativă în acest sens înregistrată cu nr. 
762/19.11.2014 şi concretizată prin încheierea Contractului de finanţare 
POSDRU/176/3.1/S/150319 din data de 12.02.2015, cu titlul „Promovarea culturii 
antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti-Ilfov”. Obiectivul 
general al proiectului consta in promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea 
cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in rândul a 448 de 
persoane (studenți, masteranzi, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane ce doresc sa 
inițieze activități independente, manageri si angajați din cadrul IMM-urilor) 
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din regiunile SV Oltenia si București – Ilfov, facilitând inițierea de noi afaceri sau 
dezvoltarea afacerilor existente in scopul creșterii competitivității acestora pe piața. Proiectul 
este implementat ca beneficiar de ADR S-V Oltenia, Universitatea din Craiova având 
calitatea de Partener şi desfăşurând ca activităţi concrete formarea acreditată ANC a 224 de 
membrii ai grupului-ţintă în domeniul „Competenţe antreprenoriale”. 

Au fost dezbătute în cadrul şedinţelor DFE (de regulă o şedinţă/lună), cu participarea 
directorului, a secretarului general şi a coordonatorilor de programe de la nivelul Unităţilor 
AIFE, direcţiile şi modalităţile concrete de accesare a diferitelor programe cu finanţare din 
FSE. 
 
2.  Modalitatea de constituire a echipelor de management şi implementare 
 

Această activitate a presupus respectarea dispoziţiilor art. 7-16 din Metodologia-
cadru,	   constituirea echipelor de management şi implementare a proiectelor finanţate din 
Fondul Social European la nivelul Universităţii din Craiova realizându-se pe baza unui 
concurs de dosare desfăşurat la nivelul DFE/PIAFE.  

În cadrul fiecărui proiect au fost desfăşurate activităţile specifice legate de 
organizarea concursurilor în acord cu prevederile Metodologiei-cadru, dosarele şi 
documentaţia de concurs fiind arhivate pentru fiecare proiect în parte la nivelul DFE. 
 
3. Implementarea şi raportarea periodică a stadiului implementării proiectelor şi 
sustenabilitate 
 

Această activitate a presupus respectarea dispoziţiilor art. 17-23 din Metodologia-
cadru, pentru fiecare proiect în implementare în parte, în termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a contractului de finanţare, Managerul de proiect/Coordonatorul de proiect 
transmiţând către DFE următoarele documente şi informaţii aferente proiectului: Copie a 
contractului de finanţare (format tipărit şi scanat); Copie a cererii de finanţare (format tipărit 
şi scanat); Raport sintetic al proiectului (Anexa 7, format tipărit şi electronic); Bugetul 
proiectului (format tipărit şi scanat).  

De asemenea, Managerii de proiect/Coordonatorii de proiect au raportat periodic 
către DFE stadiul implementării proiectului prin depunerea următoarelor documente: 
Cererea de rambursare în cadrul proiectului precum și documentele care o însoțesc (raport 
tehnico-financiar, evidența cheltuielilor, raport de audit, etc.) în format scanat; Raport 
intermediar al proiectului, la momentul depunerii unei CR (Anexa 8, format tipărit şi 
electronic); Evidența cheltuielilor în format Excel (conform modelului solicitat de AM/OI în 
cadrul cererilor de rambursare); Situația cumulată a cheltuielilor neeligibile la data raportării 
(format tipărit și scanat); Fişă anuală proiect (se depune anual în format Excel, Anexa 9). 
Documentația solicitată a fost depusă în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data 
depunerii cererii de rambursare, fiind arhivată la nivelul DFE. 
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În acelaşi timp, monitorizarea respectării dispoziţiilor art. 17-23 din Metodologia-
cadru a fost realizată la nivelul DFE prin intermediul Unităţilor de Accesare şi Implementare 
a Fondurilor Europene (UAIFE) de la nivelul acestuia.  

În cursul anului 2014, la nivelul Universităţii din Craiova au fost finanţate prin FSE 
şi sunt în curs de implementare un număr de 6 proiecte strategice şi 7 proiecte de grant, 
noi, cu o valoare totală de 21,358,575.02 lei, proiecte ce se încadrează 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 post-doctoranzi; V. Proiecte de monitorizare 
a inserţiei profesionale; VI. Proiecte de practică pentru studenţii de la ciclul licenţă şi 
master).  

Tot din categoria proiectelor finanțate din F.S.E., în implementare mai sunt două 
proiecte: 

-‐ unul prin P.O.R. în valoare de 47,707,143.47 lei 
-‐ unui prin POSCCE, în valoare de 55,800,000.00 lei 

La acestea se adaugă 6 proiecte finanțate prin S.E.E. în valoare totală de 
5,994,165.41 lei. 

La nivelul UCV valoarea tuturor proiectelor aflate în implementare la nivelul anului 
2014 a fost de 130,859,883.90 lei. 
 

Tip Proiect 
Număr 
proiecte 

Total  buget 

POSDRU  13 21,358,575.02 
POR 1 47,707,143.47 
POSCCE 1 55,800,000.00 
Total FSE 15 124,865,718.49 
SEE 6 5,994,165.41 
Total UCV 21 130,859,883.90 

 
 

 

13	  
1	  

1	  

6	   POSDRU	  	  

POR	  

POSCCE	  

SEE	  
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Proiecte aflate în implementare în anul 2014 
 
 

	  
Structura	  valorică	  a	  proiectelor	  pe	  tipuri	  de	  programe	  

	  
	  

	  
Contribuția	  proiectelor	  din	  F.E.N	  în	  structura	  veniturilor	  și	  cheltuielilor	  totale	  UCV	  

	  
Contribuția proiectelor este similară ca proporție în bugetul UCV și în cazul veniturilor și în 
cazul cheltuielilor. 
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Contribuția	  proiectelor	  în	  structura	  cheltuielilor	  la	  nivelul	  UCV	  

	  
Pe categorii de cheltuieli realizate la nivelul UCV, contribuții mai importante aduse 

de proiecte se regăsesc la nivelul cheltuielilor de personal și de capital. 
 
Anii Venituri din 

FE 
Cheltuieli 

total 
Cheltuieli de 

Personal 
Bunuri si 
servicii 

Alte 
cheltuieli 
(Asistenta 

sociala, 
burse) 

Cheltuieli de 
capital 

201
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0 
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0 

13,399,735.0
0 

4,441,459.0
0 

3,103,648.0
0 

21,162,490.0
0 

201
2 

21,138,785.0
0 

39,750,070.0
0 

6,457,160.00 3,388,634.0
0 

5,014,920.0
0 

24,889,356.0
0 

201
3 

31,480,161.9
3 

31,491,780.0
0 

9,531,161.00 867,504.00 5,587,910.0
0 

15,505,205.0
0 

201
4 

24,960,902.0
0 

24,010,293.0
0 

7,176,457.00 1,276,954.0
0 

3,693,766.0
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11,863,116.0
0 
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Evoluția încasărilor totale din proiecte și a cheltuielilor totale ocazionate de 

implementarea proiectelor 
 

Tendința veniturilor este de stabilizare în timp ce a cheltuielilor este în continuare de 
reducere. 

Pentru prima dată în perioada 2011-2014, se observă că începând din 2013 balanța 
venituri și cheltuieli se echilibrează iar din anul 2014 veniturile depășesc cheltuielile. 

 

 
Evoluția structurii cheltuielilor totale ocazionate de implementarea proiectelor 

 
 

0,00	  

5.000.000,00	  

10.000.000,00	  

15.000.000,00	  

20.000.000,00	  

25.000.000,00	  

30.000.000,00	  

35.000.000,00	  

40.000.000,00	  

45.000.000,00	  

2011	   2012	   2013	   2014	  

Venituri	  din	  FE	  

Cheltuieli	  total	  

0,00	  

5.000.000,00	  

10.000.000,00	  

15.000.000,00	  

20.000.000,00	  

25.000.000,00	  

30.000.000,00	  

35.000.000,00	  

40.000.000,00	  

45.000.000,00	  

2011	   2012	   2013	   2014	  

Cheltuieli	  de	  capital	  

Alte	  cheltuieli	  (Asistenta	  
sociala,	  burse)	  

Bunuri	  si	  servicii	  

Cheltuieli	  de	  Personal	  



 174	  

 
Împrumuturi versus fonduri atrase prin proiecte 

(situație existentă la data de 31.12.2014) 
 

Prin utilizarea rularea sumei 154,444,413 lei (2.01% din valoarea eligibilă totală) se 
atrag către UCV până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectelor sume în valoare de 
7,682,180,189 lei. 
 

	  
Structura	  împrumuturilor	  utilizate	  la	  nivelul	  proiectelor	  la	  data	  de	  31.12.2014 

 
 

 
PRORECTOR 6, 
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SCOALA DOCTORALĂ  
A UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

CSUD 
     
 Ciclul trei de studii universitare – studiile doctorale -  reprezintă o componentă 
importantă a procesului de  învățământ  în cadrul IOSUD - Universitatea din Craiova 

CSUD-UCV coordonează  activitatea celor  trei scoli doctorale: 
-‐ Școala Doctorala de Științe Exacte 
-‐ Școala Doctorala de Științe Inginerești 
-‐ Școala Doctorala de Științe Socio-Umane  
Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare in cadrul școlilor 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. nanoştiințe, 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. 

 
Domeniile de doctorat acreditate în cadrul Universității din Craiova se regăsesc în 

tabelul din Anexa 1. 
Valorificarea rezultatelor obţinute de către 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; 
-‐ susțineri de teze de doctorat. 

Activitatea CSUD-UCV, în anul 2014, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile 
Legii nr.1/2011 a educației naționale și al Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat 
prin H.G. 681/2011 precum și Regulamentului Instituțional de Organizare și 
Funcționare a Programelor de Studii Universitare de Doctorat, aprobat în ședința 
Senatului Universității din Craiova din 28.01.2013, modificat și completat în Ședința de 
Senat din 12.12.2013. 

În decursul anului 2014, prin activitatea desfășurată, s-au atins următoarele obiective: 
 

1. S-a finalizat un nou Site destinat studiilor  universitare de doctorat, accesibil la 
adresa www.ucv.ro – Studii doctorale - http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala, prin 
intermediul căruia s-au pus la dispoziția publicului informațiile necesare pentru: 

ü persoanele interesate de înscrierea în ciclul al III-lea de studii doctorale; 
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ü studenții doctoranzi 
ü absolvenții de studii doctorale 
ü persoanele interesate de diferitele teme de cercetare finalizate prin susținerile 

publice ale tezelor de doctorat 
2. S-a organizat admiterea la studii doctorale din Sesiunile Septembrie – 

Decembrie 2014. În cadrul acestei activități, s-au urmărit și s-au atins următoarele obiective: 
 - Obținerea unui număr mai mare de locuri bugetate, în comparație cu numărul de 
locuri alocate de MEN pentru sesiunea septembrie 2013: în 2014 au fost alocate 59 de locuri 
bugetate față de 45 de locuri bugetate in anul 2013; 
 - A crescut numărul de studenți străini înscriși la studii doctorale, urmare unei mai 
bune informări a celor interesați și a sprijinului pe care noi l-am acordat acestora pentru 
obținerea vizelor, constituirea dosarelor, cazarea în cămine. În anul  2014, au fost admiși la 
doctorat 13 studenți străini (bursieri, pe cont propriu valutar sau nevalutar.)  
 Detalii privind Sesiunea de admitere la doctorat din 2014 sunt cuprinse în Tabelul din 
Anexa 2. Anexa 3 prezintă situația numerică a doctoranzilor in luna decembrie 2014 
comparativ cu luna ianuarie 2014. 
 3. Pentru studenții aflați în stagiu, s-au analizat și s-au soluționat cereri depuse la 
biroul CSUD-UCV privind: prelungirea, întreruperea, reluarea studiilor, transferuri de la un 
conducător științific la altul, transferuri la altă universitate; s-au semnat, în concordanță cu 
cererile soluționate  conform legislației în vigoare, actele adiționale la contractele lor de 
studii.  
 4. In anul 2014, au obținut abilitarea și au fost afiliați la școlile doctorale un număr 
de 10 conducători de doctorat, în domeniile drept, filologie, teologie, dar și în două domenii 
noi, filosofie si inginerie chimică; pentru aceste  noi domenii s-au făcut primele demersuri  in 
vederea acreditarii lor de către MECS.  
 Lista conducătorilor de doctorat a căror activitate  este coordonată de către consiliile 
școlilor doctorale și de către CSUD-UCV se regăsește în tabelul din anexa 4 . 

5. Au primit titlul de doctor toți absolvenții care și-au susținut public tezele, 
respectiv un număr de 110 absolvenți.  

Această activitate implică : 
ü verificarea și avizarea comisiilor în vedere susținerilor publice: s-a urmărit ca 

din comisii să facă parte specialiști recunoscuți în domeniile respective, astfel 
încât calitatea cercetării științifice doctorale să fie garantată de opiniile 
exprimate de aceștia  privind valoarea fiecărei teze de doctorat. 

ü monitorizarea etapelor de pregătire și desfășurare a susținerilor publice a 
tezelor de doctorat 

ü avizarea transmiterii la minister a dosarelor absolvenților în vederea evaluării 
lor de către CNATDCU și confirmării lor prin ordin al ministrului 

ü avizarea tabelelor absolvenților în vederea pregătirii și eliberării diplomelor 
de doctor.  
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Situația numerică a tezelor susținute public și confirmate prin ordin al ministrului pe 
domenii de doctorat  de doctorat confirmate,  pe domenii de doctorat se regăsește in anexa 5. 
 
ANEXA 1 
Domeniile de doctorat  în cadrul Universităţii din Craiova, confirmate prin Ordin al 
Ministrului 

Nr 
crt. 

Domenii 
fundamentale Domeniul de doctorat Facultatea Școala 

Doctorală 

1 Ştiinţe exacte Matematică Matematică și Științe ale 
Naturii Științe Exacte 

2 Ştiinţe exacte Informatică Matematică și Științe ale 
Naturii Științe Exacte 

3 Ştiinţe exacte Fizică Matematică și Științe ale 
Naturii Științe Exacte 

4 Ştiinţe exacte  Chimie Matematică și Științe ale 
Naturii Științe Exacte 

5 Ştiinţe umaniste Filologie Litere Socio-Umane 
6 Ştiinţe umaniste Istorie Drept şi Ştiinţe Sociale Socio-Umane 

7 Ştiinţe sociale şi 
politice Sociologie Drept şi Ştiinţe Sociale Socio-Umane 

8 Ştiinţe umaniste Drept Drept şi Ştiinţe Sociale Socio-Umane 

9 Ştiinţe economice Economie Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Socio-Umane 

10 Ştiinţe economice Cibernetică şi statistică  Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Socio-Umane 

11 Ştiinţe economice  Finanţe Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Socio-Umane 

12 Ştiinţe economice Contabilitate Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Socio-Umane 

13 Ştiinţe economice Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Socio-Umane 

14 Ştiinţe economice Management Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Socio-Umane 

15 Teologie Teologie Teologie, Istorie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei  

16 Ştiinţe agricole şi 
silvice Agronomie Agricultură şi Horticultură Științe 

Inginerești 

17 Ştiinţe agricole şi 
silvice Horticultură Agricultură şi Horticultură Științe 

Inginerești 

18 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică Mecanică Științe 
Inginerești 

19 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică Inginerie Electrică Științe 
Inginerești 

20 Ştiinţe inginereşti Inginerie energetică Inginerie Electrică Științe 
Inginerești 

21 Ştiinţe inginereşti Ingineria materialelor Mecanică Științe 
Inginerești 

22 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială Mecanică Științe 
Inginerești 

23 Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor Automatică, Calculatoare 
şi Electronică 

Științe 
Inginerești 

24 Ştiinţe inginereşti Calculatoare şi Automatică, Calculatoare Științe 
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tehnologia informaţiei şi Electronică Inginerești 

25 Ştiinţe inginereşti Mecatronică şi robotică Automatică, Calculatoare 
şi Electronică 

Științe 
Inginerești 

 
Anexa 2 

 
Rezultatele colocviului de admitere la studii universitare de doctorat in Sesiunile 

Septembrie – Decembrie  2014: Doctoranzi admiși și înmatriculaț i în anul I de studii, 
anul universitar 2014 – 2015 

  
A. CU FRECVENŢĂ - BUGET - CU BURSĂ 

NUMELE și Prenumele 
CONDUCĂTOR  
ŞTIINŢIFIC, 
Prof.univ.dr./Prof.univ.dr
.ing./Cercet.şt.pr.gr.I 

Domeniul 

Nr.
crt. 

Nume şi 
prenume 
candidat 

Forma 
de 
finanța
re 

Forma de 
finanțare 

Facultatea 

Baciu Adrian 
Horticultură 

1 Enache I. 
Viorel- 
Ștefan 

Buget Cu bursă Agricultură și 
Horticultură 

Mitrea Rodi Horticultură 2 Giura C. 
Simona 

Buget Cu bursă Agricultură și 
Horticultură 

Bădică Costin Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

3 Simionescu 
P. Sabin- 
Mihai 

Buget Cu bursă Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Mocanu Mihai- Lucian Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

4 Constantino
v M. Călin 

Buget Cu bursă Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Mocanu Mihai- Lucian Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

5 Popescu 
L.D. Paul- 
Ștefan 

Buget Cu bursă Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Cercel Sevastian 
Drept 

6 Bosneanu 
A. Iulia- 
Alexandra 

Buget Cu bursă Drept și 
Științe Sociale 

Cercel Sevastian 
Drept 

7 Marinescu 
G. Ioan- 
Lucian 

Buget Cu bursă Drept și 
Științe Sociale 

Dănișor Dan Claudiu 
Drept 

8 Dumitrică 
B.C. Victor- 
Cristian 

Buget Cu bursă Drept și 
Științe Sociale 

Gârleșteanu George 
Drept 

9 Murgu E. 
Elena- 
Cristina 

Buget Cu bursă Drept și 
Științe Sociale 

Rădulețu Sebastian Radu 
Iulian Drept 

10 Mihai D. 
Adelina- 
Alexandra 

Buget Cu bursă Drept și 
Științe Sociale 

Gheorghe Matei 
Finanțe 

11 Durac  N. 
Constantin 

Buget Cu bursă Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 
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Gheorghe Matei 
Finanțe 

12 Nistor N. 
Marilena- 
Cristina 

Buget Cu bursă Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Oprițescu Marin 
Finanțe 

13 Păun V. 
Tatiana 
(Zamfiroiu) 

Buget Cu bursă Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Burlea- Șchiopoiu 
Adriana Management 

14 Bălan 
L.L.Dragoș 
Alexandru 

Buget Cu bursă Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Burlea- Șchiopoiu 
Adriana Management 

15 Criveanu I. 
Maria- 
Magdalena 

Buget Cu bursă Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Burlea- Șchiopoiu 
Adriana Management 

16 Mihai A.S. 
Laurențiu- 
Stelian 

Buget Cu bursă Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Bitoleanu Alexandru 

Inginerie 
electrică 

17 Bîzu G. 
Violeta- 
Alina 
(Dumitrașcu
) 

Buget Cu bursă Inginerie 
Electrică 

Petre Marian Nicolae Inginerie 
electrică 

18 Dina S. 
Livia- 
Andreea 

Buget Cu bursă Inginerie 
Electrică 

Panea Nicu 
Filologie 

19 Gheorghe 
M. Lucian 
Aurel 

Buget Cu bursă Litere 

Teodorescu Cristiana- 
Nicola 

Filologie 

20 Gurgu C. 
Mălina- 
Iuliana 
(Montois- 
Gurgu) 

Buget Cu bursă Litere 

Teodorescu Cristiana- 
Nicola Filologie 

21 Pandelică N. 
Iuliana- 
Florina 

Buget Cu bursă Litere 

Bușneag Dumitru 
Matematică 

22 Mincea G. 
Iuliana- 
Maria 

Buget Cu bursă Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Micu Sorin 
Matematică 

23 Niță I. 
Constantin 

Buget Cu bursă Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Dumitru Nicolae Inginerie 
mecanică 
 
 
 

24 Ciurezu C. 
Leonard 
Marius 
(Ciurezu- 
Gherghe) 

Buget Cu bursă Mecanică 

 
B. CU FRECVENŢĂ – BUGET FĂRĂ BURSĂ 

NUMELE și Prenumele 
CONDUCĂTOR  ŞTIINŢIFIC, 
Prof.univ.dr./ 
Prof.univ.dr.ing./Cercet.şt.pr.gr.I 

Domeniul Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
candidat 

Forma de 
finanțare 

Facultatea 

Cotigă Constantin Agronomie 1 Țugui C. Dumitru Buget Fără 
bursă 

Agricultură și 
Horticultură 
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Botu Mihai  Horticultură 2 Stancu I. Adrian Buget Fără 
bursă 

Agricultură și 
Horticultură 

Găvan Constantin 
Horticultură 

3 Găvănescu D. Alexandru Buget Fără 
bursă 

Agricultură și 
Horticultură 

Giugea Nicolae Horticultură 4 Gîdăr L. Alexandru Buget Fără 
bursă 

Agricultură și 
Horticultură 

Mitrea Ion 
Horticultură 

5 Bîrzanu E. Felicia Oana Buget Fără 
bursă 

Agricultură și 
Horticultură 

Popa Daniela Horticultură 6 Ciupureanu V. Mihaela- 
Gabriela (Novac) 

Buget Fără 
bursă 

Agricultură și 
Horticultură 

Bădică Costin Calculatoare 
și 
tehnologia 
informației 

7 Bărcan E. Laurențiu- 
Marinel 

Buget Fără 
bursă 

Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Popescu Dan Ingineria 
sistemelor 

8 Popa E. Bogdan Buget Fără 
bursă 

Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Bîzdoacă Nicu Mecatronică 
și robotică 

9 Bărăgan I. Stelian Buget Fără 
bursă 

Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Bîzdoacă Nicu Mecatronică 
și robotică 

10 Bică I. Victor Marian Buget Fără 
bursă 

Automatică, 
Calculatoare 
și Electronică 

Cercel Sevastian Drept 11 Chirion - Tîncă C. 
Mihnea- Nicolae 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Dănișor Dan Claudiu 

Drept 

12 Enache C. Doinița- 
Cristina 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Dănișor Dan Claudiu 

Drept 

13 Defta M. Iulia Lavinia 
 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Dănișor Dan Claudiu Drept 14 Jivan S.A. Oana- 
Mihaela 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Dănișor Gheorghe  Drept 15 Gavrilă E. Floriana- 
Anca (Păunescu) 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Dănișor Gheorghe  Drept 16 Zamfir I. Cristina- Maria 
(Ciocoiu) 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Gîrleșteanu George Drept 17 Popescu C. Andreea 
Mădălina (Mitrică) 

Buget Fără 
bursă 

Drept și 
Științe 
Sociale 

Avram Marioara Contabilitate 18 Mălăescu G.D. Ana- 
Maria 

Buget Fără 
bursă 

Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Bușe Lucian Finanțe 
 
 

19 Ștefănescu A.D. 
Andreea- Alina 

Buget Fără 
bursă 

Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 

Matei Gheorghe Finanțe 
 
 

20 Stepan O.M. Oana- 
Maria 

Buget Fără 
bursă 

Economie și 
Administrarea 
Afacerilor 
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Petre Marian Nicolae  Inginerie 
electrică 

21 Pănescu E. Dumitru- 
Cătălin 

Buget Fără 
bursă 

Inginerie 
Electrică 

Petre Marian Nicolae  Inginerie 
electrică 

22 Stoica C. Camelia- 
Mihaela 

Buget Fără 
bursă 

Inginerie 
Electrică 

Bărbuț Burdescu- Focșeneanu 
Felicia  

Filologie 23 Peptan E. Cristina- 
Tania 

Buget Fără 
bursă 

Litere 

Condei Cecilia Filologie 24 Coiman T. Florentina 
Ramona 

Buget Fără 
bursă 

Litere 

Condei Cecilia Filologie 
 

25 Ionică A. Loredana Buget Fără 
bursă 

Litere 

Panea Nicu Filologie 26 Cojocaru L. Bianca- 
Aida (Surupăceanu) 

Buget Fără 
bursă 

Litere 

Panea Nicu Filologie 
 

27 Coșoveanu G. 
Georgiana- Silvia 

Buget Fără 
bursă 

Litere 

Panea Nicu 
Filologie 

28 Lupșoiu I. Viorica-Ioana Buget Fără 
bursă 

Litere 

Dinescu Maria  Fizică 29 Dumitrescu I. Luminița-
Nicoleta 

Buget Fără 
bursă 

Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Dinescu Maria  Fizică 30 Niculescu V. Ana- 
Maria 

Buget Fără 
bursă 

Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Bușneag Dumitru Matematică 31 Ciucă V. Felicia- 
Gabriela (Neamțu) 

Buget Fără 
bursă 

Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Bică Marin Inginerie 
mecanică 

32 Țîștea A. Mihai- Marian Buget Fără 
bursă 

Mecanică 

Tarniță Daniela Inginerie 
mecanică 

33 Călin R. Daniel- Cosmin Buget Fără 
bursă 

Mecanică 

Popa Ion (Irineu) 
Teologie 

34 Iancu G. Dorin Buget Fără 
bursă 

Teologie 
Ortodoxă 

Popa Ion (Irineu) Teologie 35 Ungureanu V. Marian Buget Fără 
bursă 

Teologie 
Ortodoxă 

 
C. CU FRECVENȚĂ -  CU TAXĂ 

NUMELE și Prenumele 
CONDUCĂTOR  ŞTIINŢIFIC, 
Prof.univ.dr./Prof.univ.dr.ing./ 
Cercet.şt.pr.gr.I 

Domeniul Nr.crt 
Nume şi 
prenume 
candidat 

Facultatea 

Giugea Nicolae Horticultură 1 Perț M. Elena- 
Carmen 
(Bușoi) 

Agricultură și 
Horticultură 

Giugea Nicolae Horticultură 2 Preoteasa M. 
Ioan- Flavius 

Agricultură și 
Horticultură 

Petre Emil Ingineria 
sistemelor 

3 Monea F. 
Bogdan- 
Florian 

Automatică, Calculatoare 
și Electronică 
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Bîzdoacă Nicu Mecatronică 
și robotică 

4 Vană G. Petre- 
Emanuel 

Automatică, Calculatoare 
și Electronică 

Cercel Sevastian Drept 5 Beleniuc G. 
Grigore-
Valentin 

Drept și Științe Sociale 

Cercel Sevastian Drept 6 Chirion - Tîncă 
C. Mihnea- 
Nicolae 

Drept și Științe Sociale 

Cercel Sevastian Drept 7 Vlăsceanu G. 
Cătălin- 
Alexandru 

Drept și Științe Sociale 

Dănișor Dan Claudiu Drept 8 Cotarcea C. 
Ionuț 

Drept și Științe Sociale 

Dănișor Dan Claudiu Drept 9 Filipescu I. 
Lavinia- 
Gabriela 
(Barbu) 

Drept și Științe Sociale 

Dănișor Gheorghe  Drept 10 Herța C. Celin- 
Mircea 

Drept și Științe Sociale 

Dănișor Gheorghe  Drept 11 Moraru I. 
Claudiu- Ionuț 

Drept și Științe Sociale 

Dănișor Gheorghe  Drept 12 Oanță G. 
Alexandra 

Drept și Științe Sociale 

Dănișor Gheorghe  Drept 13 Sfîrnă D. Ion- 
Daniel 

Drept și Științe Sociale 

Gorun Adrian Sociologie 14 Ciorei I. 
Mihaela- 
Andreea 

Drept și Științe Sociale 

Gorun Adrian Sociologie 15 Dițescu C. 
Livia Dana 
(Pogan) 

Drept și Științe Sociale 

Gorun Adrian Sociologie 16 Durbăcea- 
Bolovan M. 
Corina 
(Drăgan) 

Drept și Științe Sociale 

Gorun Adrian Sociologie 17 Tudorin D. 
Suzana- 
Adriana (Mara) 

Drept și Științe Sociale 

Otovescu Dumitru Sociologie 18 Pîrvu D.N. 
Mihaela- 
Cristina 

Drept și Științe Sociale 

Otovescu Dumitru Sociologie 19 Salaheldin A.E. 
Abdelrehim 

Drept și Științe Sociale 

Georgescu Vasile Cibernetică și 
statistică 

20 Marinescu C. 
Mario- Sorin 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Avram Marioara Contabilitate 21 Petec O. 
Daniela 
(Călinescu) 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Avram Marioara Contabilitate 22 Spătărelu G. 
Ionuț 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Iacob Constanța Contabilitate 23 Catrina P. 
Ersilia 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Iacob Constanța Contabilitate 24 Istrate M. Economie și 
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Florentina- 
Maria 

Administrarea Afacerilor 

Iacob Constanța Contabilitate 25 Mirea G. Marin Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Pîrvu Gheorghe Economie 26 Corîci C. 
Andreea- 
Mihaela 
(Ilincuța) 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Pîrvu Gheorghe Economie 27 Vasilescu G. 
Maria 
(Dumitrașcu) 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Oprițescu Marin Finanțe 28 Beldiman D. 
Dumitru 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Oprițescu Marin Finanțe 29 Mititelu Ș. 
Andrei- 
Nicolae 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Nistorescu Tudor Management 30 Concioiu G. 
Nicolae 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Nistorescu Tudor Management 31 Cotocel P. 
Cristina 
Constanța 
(Pîrlog) 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Nistorescu Tudor Management 32 Florea M. 
Constantin 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Nistorescu Tudor Management 33 Grigoraș G. 
Bogdan- Păun- 
Constantin 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Nistorescu Tudor Management 34 Rușinaru I. 
Corneliu- Dan 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Nistorescu Tudor Management 35 Stan L. Viorel- 
Adrian 

Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Ion Mircea Inginerie 
energetică 

36 Niculescu C. 
Eliodor- Sorin 

Inginerie Electrică 

Condei Cecilia Filologie 37 Condoiu D. 
Elena- 
Georgiana 
(Vintilă) 

Litere 

Condei Cecilia Filologie 38 Georgescu I. 
Rodica- Doina 

Litere 

Parpală Afana  Emilia Filologie 39 Sima D. 
Remina 

Litere 

Parpală Afana  Emilia Filologie 40 Stancu N. 
Liliana Poliana 
(Banu) 

Litere 

Sîrbulescu Emil  Filologie 41 Criveanu I. 
Maria- 
Magdalena 

Litere 

Sîrbulescu Emil  Filologie 42 Nedelcea T. 
Diana- Victoria 
(Cotescu) 

Litere 

Toma Ion  Filologie 43 Galețescu E.M. 
Paul- Emanuel 

Litere 

Dinescu Maria  Fizică 44 Rotaru P. Matematică și Științe ale 
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Andrei Naturii 
Bușneag Dumitru Matematică 45 Zanfir C. 

Veronica 
(Cornaciu) 

Matematică și Științe ale 
Naturii 

 
D. Doctoranzi străini admiși în anul universitar 2014 – 2015 

Nr. crt Nume si 
prenume 
candidat 

Tara de 
origine 

NUMELE ș i Prenumele 
CONDUCĂTOR  
ŞTIINŢIFIC, 

Prof.univ.dr./Prof.univ.dr.ing. 
/Cercet.şt.pr.gr.I 

Forma 
de 

finanțare 

Facultatea 

1 AlabedallatYazan 
Falah Jadee 

Palestina Botu Mihai  Bursier al 
statului 
român 

Agricultură și Horticultură 

2 Amini Abdul 
Hadi  

Afganistan Dănișor Dan Claudiu Bursier al 
statului 
român 

Drept și Științe Sociale 

3 Cravcenco A. 
Iulian  

Rep. 
Moldova 

Popa Ion (Irineu) Bursier al 
statului 
român 

Teologie Ortodoxă 

4 Divjaka Marinela  Albania Otovescu Dumitru CPNV Drept și Științe Sociale 
5 Dobrescu Silvia- 

Diana 
(Solkotovic)  

Serbia Panea Nicu CPNV Litere 

6 Maher  Fawzi  
Taher  Al 
Ibraheem 

Irak Emil Sirbulescu CPV Litere 

7 Al – Yasir Anver 
Sabbar Zamil, 

Irak Emil Sirbulescu CPV Litere 

8 Lule Eledio  Albania Cercel Sevastian Bursier al 
statului 
român 

Drept și Științe Sociale 

9 Ozuni Ferjolt  Albania Burlea- Șchiopoiu Adriana  Bursier al 
statului 
român 

Economie și Administrarea 
Afacerilor 

10 Popovic Dijana  Serbia Pîrvu Gheorghe Bursier al 
statului 
român 

Economie și Administrarea 
Afacerilor 

11 Rahuma Luai Libia Iacob Constanța CPV Economie și Administrarea 
Afacerilor 

12 Alhusseini Fadel 
Hamid Hadi  

Irak Georgescu Vasile CPV Economie și Administrarea 
Afacerilor 

13 Atiyah Latif 
Abdulridha 

Irak Schiopoiu Adriana CPV Economie și Administrarea 
Afacerilor 

14 Anys Khaled 
Hiyasat 

Iordania Mircea Ion CPNV Inginerie Electrica 
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ANEXA 3 
Doctoranzii Universității din Craiova  – Situaț ie numerică pe domenii de 

doctorat, ianuarie 2014 - decembrie 2014 

Nr 
crt. 

Domenii 
fundamentale 

Domeniul de 
doctorat 

Ianuarie 
2014  

Buget 

Ianuarie 
2014  
Taxă 

Decembrie  
2014  

Buget 

Decembrie 
2014 
Taxă 

1 Ştiinţe exacte Matematică 16 1 14 2 
2 Ştiinţe exacte Informatică 0 0 0 0 
3 Ştiinţe exacte Fizică 6 5 4 0 
4 Ştiinţe exacte Chimie 1 4 1 0 
5 Ştiinţe umaniste Filologie 22 36 25 35 
6 Ştiinţe umaniste Istorie 0 1 0 1 

7 Ştiinţe sociale şi 
politice Sociologie 1 16 2 13 

8 Ştiinţe umaniste Drept 23 30 31 32 

9 Ştiinţe 
economice Economie 0 10 1 8 

10 Ştiinţe 
economice 

Cibernetică şi 
statistică 1 3 1 2 

11 Ştiinţe 
economice Finanţe 3 18 8 14 

12 Ştiinţe 
economice Contabilitate 3 15 4 11 

13 Ştiinţe 
economice 

Economie şi afaceri 
internaţionale 0 4 0 2 

14 Ştiinţe 
economice Management 4 15 8 21 

15 Ştiinţe agricole şi 
silvice Agronomie 1 7 2 0 

16 Ştiinţe agricole şi 
silvice Horticultură 11 6 19 5 

17 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică 7 10 10 6 
18 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică 4 11 8 4 
19 Ştiinţe inginereşti Inginerie energetică 1 3 1 1 

20 Ştiinţe inginereşti Ingineria 
materialelor 0 0 0 0 

21 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială 0 0 0 0 
22 Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor 3 4 4 4 

23 Ştiinţe inginereşti 
Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

3 9 7 6 

24 Ştiinţe inginereşti Mecatronică şi 
robotică 3 2 5 3 

25 Teologie Teologie 2 11 5 7 
  TOTAL   115 221 160 178 
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ANEXA 4 
 
Conducători de doctorat  în cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, 2014 

Nr.crt. Poziţia (dintre: 
Acad., Prof. 

univ. dr.,  
CSI dr.) 

Nume și prenume 
conducător de 

doctorat 

Domeniul de 
doctorat 

Facultatea Domenii Obs. 

1 Prof. univ. dr. COTIGĂ Constantin Agronomie Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

2 Prof. univ. dr. IONESCU Ioanin Agronomie Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

3 Prof. univ. dr. MOCANU  Romulus Agronomie Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

4 Prof.univ.dr. NICOLESCU Mihai Agronomie Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

5 Prof.univ.dr.  BACIU  Aurelian 
Adrian 

Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

6 Prof.univ.dr.  BOTU Ion Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

7 Prof.univ.dr.  BOTU Mihai Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

8 Prof.univ.dr.CP1 GĂVAN Constantin Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

9 Prof.univ.dr.  GIUGEA Nicolae Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

10 Prof.univ.dr. MITREA Ion Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

11 Prof.univ.dr. MITREA Rodi Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

12 Prof.univ.dr.  POPA Aurel Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

13 Prof.univ.dr. POPA Daniela 
Valentina 

Horticultură Agricultură şi 
Horticultură 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

14 Prof.univ.dr.ing. BADICA Costin  Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

15 Prof.univ.dr.ing. BURDESCU 
Dumitru Dan 

Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

16 Prof.univ.dr.ing. MOCANU Lucian-
Mihai 

Calculatoare 
și tehnologia 

Automatică, 
Calculatoare 

Ştiinţe 
inginereşti 
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informației şi Electronică 

17 Prof.univ.dr.ing. IVANESCU Mircea Ingineria 
Sistemelor 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

18 Prof.univ.dr.ing. MARIN Constantin Ingineria 
Sistemelor 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

19 Prof.univ.dr.ing. PETRE Emil Ingineria 
Sistemelor 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

20 Prof.univ.dr.ing. POPESCU Dan Ingineria 
Sistemelor 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

21 Prof.univ.dr.ing. RASVAN Vladimir Ingineria 
Sistemelor 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

22 Prof.univ.dr.ing. VÎNĂTORU  Matei Ingineria 
Sistemelor 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

23 Prof.univ.dr.ing.  BÎZDOACĂ  Nicu 
George 

Mecatronică 
și robotică 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

24 Prof.univ.dr.ing.  COJOCARU Dorian Mecatronică 
și robotică 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

25 Prof.univ.dr.ing.  NIŢULESCU Mircea 
Dorian Ioan  

Mecatronică 
și robotică 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

26 Prof.univ.dr. CERCEL Sevastian Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

27 Prof.univ.dr. DĂNIŞOR  Dan 
Claudiu 

Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

28 Prof.univ.dr. DĂNIŞOR Gheorghe Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

29 Prof.univ.dr. DOGARU Ion Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 
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30 Prof.univ.dr. DUŢU- BUZURA   
Mircea 

Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

31 Conf.univ.dr. GÎRLEȘTEANU 
George Liviu 

Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

32 Prof.univ.dr. IONESCU Ştefan 
Cristian 

Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

33 Conf.univ.dr. RĂDULEȚU 
Sebastian Radu Iulian 

Drept Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

34 Prof.univ.dr. NEACȘU Adriana Filosofie Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

Domeniu 
neacreditat 

35 Prof.univ.dr. NIȚĂ Adrian Filosofie Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

Domeniu 
neacreditat 

36 Prof.univ.dr. LUNGU Mihail 
Corneliu 

Istorie Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

37 Prof.univ.dr. GORUN  Adrian Sociologie Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

38 Prof.univ.dr. OTOVESCU 
Dumitru 

Sociologie Drept şi 
Ştiinţe 
Sociale 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

39 Prof.univ.dr. GEORGESCU Vasile Cibernetică 
şi statistică 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

40 Prof.univ.dr. AVRAM Marioara Contabilitate Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

41 Prof.univ.dr. IACOB Constanţa Contabilitate Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

42 Prof.univ.dr. PÎRVU Gheorghe Economie Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

43 Prof.univ.dr. ROŞU-HAMZESCU 
Ion 

Economie şi 
afaceri 

Economie şi 
Administrarea 

Ştiinţe 
socio-

pensionar 
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internaţionale Afacerilor umane 

44 Prof.univ.dr. BUŞE Lucian Finanţe Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

45 Prof.univ.dr. MATEI Gheorghe Finanţe Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

46 Prof.univ.dr. OPRIŢESCU  Marin Finanţe Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

47 Prof.univ.dr. BURLEA 
ŞCHIOPOIU   
Adriana 

Management Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

48 Prof.univ.dr. CONSTANTINESCU 
Dumitru 

Management Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

49 Prof.univ.dr. NISTORESCU Tudor Management Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

50 Prof.univ.dr. 
ing. 

 NICOLAE Petre 
Marian 

Inginerie 
electrică 

Inginerie 
electrică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

51 Prof.univ.dr.ing  BITOLEANU 
Alexandru  

Inginerie 
electrică 

Inginerie 
electrică 

Ştiinţe 
inginereşti 

  

52 Prof.univ.dr.ing. CÎMPEANU Aurel Inginerie 
electrică 

Inginerie 
Electrică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

53 Prof.univ.dr.ing.  MANOLEA 
Gheorghe 

Inginerie 
electrică 

Inginerie 
electrică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

54 Prof.univ.dr.ing. MIRCEA Ion Inginerie 
energetică 

Inginerie 
Electrică 

Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

55 Prof.univ.dr. AFANA PARPALĂ 
Emilia 

Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

56 Prof.univ.dr. BĂRBUŢ  FELICIA 
(Burdescu 
Focșeneanu) 

Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

  

57 Prof.univ.dr CONDEI Cecilia Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

  

58 Prof.univ.dr. DUMITRAŞCU 
Katalin 

Filologie Litere Ştiinţe 
socio-

pensionar 
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umane 
59 Prof.univ.dr. GHIDIRMIC Ovidiu Filologie Litere Ştiinţe 

socio-
umane 

pensionar 

60 Lect.univ.dr.  GHIȚĂ Cătălin Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

  

61 Prof.univ.dr. MURAR Ioana Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

62 Prof.univ.dr. PANEA Nicu Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

  

63 Prof.univ.dr. SÎRBULESCU Emil Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

64 Prof.univ.dr. TEODORESCU 
Cristiana  Nicola  

Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

  

65 Prof.univ.dr. TOMA Ion Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

pensionar 

66 Prof.univ.dr. TROCAN Lelia Filologie Litere Ştiinţe 
socio-
umane 

  

67 Prof. univ.dr. BIZDADEA 
Constantin 

 Fizică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

68 Prof.univ.dr. CONSTANTINESCU 
Radu Dan 

 Fizică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

69 CSI dr. DINESCU Maria  Fizică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

70 Prof.univ.dr. SALIU Solange-
Odile 

 Fizică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

71 Prof.univ.dr. POPESCU Alexandru Chimie Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

pensionar 

72 Prof.univ.dr. RĂDULESCU Matematica Matematică și Ştiinţe   
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Vicenţiu Științe ale 
Naturii 

exacte 

73 Prof.univ.dr. BUŞNEAG Dumitru Matematică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

74 Prof.univ.dr. MICU Sorin Daniel Matematică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

75 Conf.univ.dr. Mihăilescu Mihai 
Gheorghe 

Matematică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

  

76 Prof.univ.dr. NICULESCU 
Constantin 

Matematică Matematică și 
Științe ale 
Naturii 

Ştiinţe 
exacte 

pensionar 

77 Prof.univ. dr.ing MANGRA Mihail Ingineria 
materialelor 

Mecanică Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

78 Prof.univ. dr.ing BĂDESCU Mircea 
Victor Vasile 

Inginerie 
mecanică 

Mecanică Ştiinţe 
inginereşti 

pensionar 

79 Prof.univ. dr.ing BICĂ Marin Inginerie 
mecanică 

Mecanică Ştiinţe 
inginereşti 

  

80 Prof.univ. dr.ing DUMITRU Nicolae Inginerie 
mecanică 

Mecanică Ştiinţe 
inginereşti 

  

81 Prof.univ. dr.ing ILINCIOIU Dan 
Dumitru 

Inginerie 
mecanică 

Mecanică Ştiinţe 
inginereşti 

  

82 Prof.univ. dr.ing TARNIŢĂ Daniela Inginerie 
mecanică 

Mecanică Ştiinţe 
inginereşti 

  

83 Conf.univ.dr. CĂLINA Gelu Teologie Teologie 
Ortodoxa 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

84 Conf.univ.dr. OCOLEANU Picu 
Nelu 

Teologie Teologie 
Ortodoxa 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

85 Prof.univ.dr POPA  Ion Teologie Teologie 
Ortodoxa 

Ştiinţe 
socio-
umane 

  

86 Prof.univ.dr.  POPESCU Ion Teologie Teologie 
Ortodoxa 

Ştiinţe 
socio-
umane 
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Anexa 5 
Teze susț inute public și confirmate de MEN în anul calendaristic 2014 

Nr 
crt. 

Domenii 
fundamentale 

Domeniul de 
doctorat Facultatea Teze susținute și 

confirmate MEN 

1 Ştiinţe exacte Matematică Ştiinţe exacte 5 
2 Ştiinţe exacte Informatică Ştiinţe exacte 0 
3 Ştiinţe exacte Fizică Ştiinţe exacte 5 
4 Ştiinţe exacte  Chimie Ştiinţe exacte 0 
5 Ştiinţe umaniste Filologie Litere 17 

6 Ştiinţe umaniste Istorie Teologie, Istorie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei 0 

7 Ştiinţe sociale şi 
politice Sociologie Ştiinţe Sociale 3 

8 Ştiinţe umaniste Drept Drept şi Ştiinţe 
Administrative 25 

9 Ştiinţe economice Economie 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

7 

10 Ştiinţe economice Cibernetică şi 
statistică  

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

2 

11 Ştiinţe economice  Finanţe 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

4 

12 Ştiinţe economice Contabilitate 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

7 

13 Ştiinţe economice Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

2 

14 Ştiinţe economice Management 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

5 

15 Ştiinţe agricole şi 
silvice Agronomie Agricultură şi 

Horticultură 2 

16 Ştiinţe agricole şi 
silvice Horticultură Agricultură şi 

Horticultură 6 

17 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică Mecanică 7 
18 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică Inginerie Electrică 3 
19 Ştiinţe inginereşti Inginerie energetică Inginerie Electrică 3 
20 Ştiinţe inginereşti Ingineria materialelor Mecanică 1 
21 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială Mecanică 0 

22 Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor 
Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

1 

23 Ştiinţe inginereşti Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

2 
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24 Ştiinţe inginereşti Mecatronică şi 
robotică 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

0 

25 Teologie Teologie Teologie, Istorie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei 3 

  TOTAL     110 
     

Martie 2015 
 
 

PRORECTOR, 
Prof.univ.dr. Marin BICĂ 

DIRECTOR CSUD – UCV 
 


