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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL DEPARTAMENTULUI DE MANAGENTUL CALITĂŢII 
 

Perioada de autoevaluare 15 martie 2017 – 15 martie 2018 
Temei Art. 164 j Carta Universităţii din Craiova 
Elaborat Anca BĂNDOI Director DMC 
Avizat Cezar SPÎNU RECTOR UCV 
 
Capitolul 1. Acronime. Definiţii. Documente de referinţă 

1. 1. Abrevieri/Acronime 
R Rector 
UCv Universitatea din Craiova 
C-UCv Carta Universităţii din Craiova 
DMC Departamentul de Managementul Calităţii 
SMC Sistemul de Management al Calităţii 
CEAC-U Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul UCv 
CEAC-F Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unei facultăţi a UCv 
CEAC-PS Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unui program de studii 
CC Consiliul Calităţii al Ucv 
CCOP/COCC Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională/în Carieră a Studenţilor UCv 
ARACIS Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 
MEN Ministerul Educaţiei Naționale 
EUA Asociaţia Europeană a Universităţilor 
CIC Centrul de Informatică şi comunicaţii 

 
1. 2. Definiţii 
Calitatea reflectă măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte 

cerinţele beneficiarilor şi asigură îndeplinirea scopului organizaţiei. 
Sistem de management al calităţii este un ansamblu de elemente corelate şi aflate în 

interacţiune prin care se definesc politica şi obiectivele şi prin care se conduce, controlează şi 
orientează UCv în ceea ce priveşte calitatea. 

Politica referitoare la calitate reprezintă orientări generale ale organizaţiei referitoare la 
calitate, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul la cel mai înalt nivel.  

Obiectiv al calităţii este un deziderat în materie de calitate. 
 

1. 3. Documente generale de referinţă 
• SR EN ISO 9000: 2001 - Sisteme de management al calităţi. Principii fundamentale ş i 
vocabular. 
• SR EN ISO 9001: 2015- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 
• SR EN ISO 9001: 2008- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 
• SR EN ISO 9004: 2001 - Sisteme de management al  calităţii. Linii directoare pentru 
îmbunătăţirea performantelor. 
• SR ISO IWA 2:2009 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 
aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educaţiei 
• ESG 2010 - Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al 
Învăţământului Superior 
• Legea 87/2006 pentru  aprobarea Ordonanţei de  urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. 
• OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
• Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 
• Legea învăţământului nr. 1/2011 
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• Declaraţia de politică în domeniul calităţii a Rectorului UCv 
• Carta universităţii din Craiova (2015) 
• Codul de asigurare a calităţii al UCv 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Managementul Calităţii al 

UCv (2012) 
• Self Evaluation Report of UCv - EUA 2012/2013 

 
Capitolul 2. Structura şi atribuţiile DMC 
 

2. 1. Istoric 
Demersurile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la UCv au fost formalizate în anul 2001, 

prin constituirea Departamentului de Managementul Calităţii (DMC). DMC a fost reorganizat în 
2006, în acord cu Legea 87/2006 referitoare la asigurarea calităţii în educaţie şi 2012, în 
concordanţă cu noua legea a educaţiei – Legea 1/2011. 
 

2. 2. Cadrul reglementar la nivelul UCV 
Cadrul actual de funcţionare al DMC este definit la nivelul UCv prin Carta UCv şi prin 

Codul de asigurare a calităţii al UCv. Coordonatele şi liniile directoare ale activităţii DMC se 
înscriu în cadrul definit de Declaraţia de politică în domeniul calităţii a Rectorului UCv, Planul 
strategic 2016-2020 al UCv şi Planul operaţional 2016 al UCv. 

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

managementul calităţii (DMC) îşi asumă ca misiune organizarea şi monitorizarea procesului de 
evaluare periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor din 
Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii.” 

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

DMC urmăreşte instituirea unei culturi a calităţii educaţiei la care să adere conştient membrii 
comunităţii universitare.” 

2.2.3. Activităţile reglementate ale DMC 
Conform Art. 164 al Cartei UCv, DMC are ca activităţi principale: 
a)  aplicarea strategiei şi a politicilor Universităţii în domeniul calităţii; 
b)  elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii; 
c)  diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate aplicate în 

universităţi europene de prestigiu; 
d)  culegerea periodică a opiniilor absolvenţilor şi angajatorilor privitoare la calitatea serviciilor 

educaţionale oferite de universitate şi iniţierea unor dezbateri, pe marginea acestor 
informaţii, la nivelul Senatului universitar; 

e)  auditarea periodică a modului în care facultăţile răspund cerinţelor mediului socio-economic 
şi cultural; 

f)  monitorizarea respectării principiului educaţiei centrate pe student; 
g)  consilierea structurilor organizatorice ale Universităţii în procesul elaborării documentelor 

înaintate către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS); 

h)  elaborarea unor propuneri vizând creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa 
muncii, pe baza statisticilor anuale realizate de CCOP; 

i)  monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul 
asigurării calităţii educaţiei în universitate; 

j)  elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituţională a calităţii. 
 

2. 3. Structura sistemului de management al calităţii în educaţie 
Sistemul de management al calităţii în educaţie al UCv este gestionat de DMC, cuprinde 

entităţi dedicate, atât la nivel central cât şi la nivelul facultăţilor şi departamentelor. 
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Carta UCv prevede la Art. 165 al Cartei UCv următoarele structuri: 
• la nivel central - în subordinea DMC: 

o Consiliul Calităţii al UCv; 
o Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii al UCv; 

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

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

o Responsabili cu programe de studii organizate la nivelul fiecărui departament, care 
au rol în evaluarea/monitorizarea şi asigurarea calităţii programului de studii. 

2.3.1. Consiliul Calităţii 
Consiliul Calităţii al UCv este un for deliberativ executiv care grupează reprezentanţi ai 

tuturor facultăţilor, ai Secretariatului General, al Centrului de Informatică şi Telecomunicaţii. 
Pentru buna desfăşurare a activităţii, Consiliul Calităţii poate recurge la serviciile auditorilor 
interni de calitate ai UCv. 
 

Componenţa Consiliului Calităţii aprobată de Consiliul de Administraţie al UCv din data de 
01.06.2016 şi de Senatul UCv în şedinţa din data de 30.06.2016 este următoarea: 
 

NUME, prenume Afilierea 
BĂNDOI Anca DMC/Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  
MĂNESCU Leonardo Geo Reprezentant desemnat de Rector din partea UCV 
DĂNCIULESCU Dana  DIDFR 
ZĂVĂLEANU Mircea  Secretariat General UCv 
LOFELMAN Silviu  Centrul de Informatică şi Comunicaţii al UCv 
Mihaela STERPU Facultatea de Ştiinţe 
Sorin DAMEAN Facultatea de Ştiinţe Sociale 
DĂNOIU Mircea  Facultatea de Educație Fizică și Sport  
CERBAN Mădălina Facultatea de Litere  
GHITĂ Daniel  Facultatea de Drept și Științe Sociale  
STAN Răzvan  Facultatea de Teologie Ortodoxă  
MANDACHE Lucian  Facultatea de Inginerie Electrică  
MOCANU Mihai  Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică  
BORUZ Sorin  Facultatea de Agricultură  
TUȚULESCU Felicia Facultatea de Horticultură 
DUMITRU Ilie  Facultatea de Mecanică  

 
2.3.2. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii a UCv este organul decizional, organizat în temeiul 
Legii 87/2006, prin cooptarea de reprezentanţi ai mediului economic, sindicatelor şi studenţilor. 
Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a UCv, avizată în ședința Consiliului de 
Administrație din 23.11.2016 este următoarea: 
 
NUME, prenume  Calitatea 
BĂNDOI Anca preşedinte Cadru didactic Ucv 
DĂNCIULESCU Dana membru Cadru didactic Ucv 
DRAGOMIR Laurenţiu membru Cadru didactic Ucv 
BOTEANU Nicolae membru Reprezentant al sindicatelor USUC 
IACOBESCU  Fănel membru Reprezentant al angajatorilor   
ANTOHI Radu membru Reprezentant al studenţilor 
 
 

  

2. 4. Organigrama DMC 
Organigrama DMC, aprobată împreună cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

DMC în şedinţa Senatului UCv din data de 27.09.2013 este următoarea: 
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Capitolul 3. Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă 
 

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

3.1. Activităţi organizatorice 
 

În perioada de raportare, DMC a desfăşurat activităţi organizatorice şi de funcţionalizare a 
entităţilor din subordine, constând în: 
 

Activitatea Livrabil Aprobare 
Revizuire componenţă 
CEAC-UCv 

Lista Componenţi CEAC CA UCv 
Senat Ucv 

Revizuire componenţă 
CC-UCv 

Lista Componenţi CC CA UCv 
Senat Ucv 

Organizarea şi 
operarea structurilor 
din subordinea DMC 

Întruniri şi decizii ale CEAC UCv 
Întruniri şi decizii ale Consiliul Calităţii UCv 

Prorectorat P1/PSAC 
Senat Ucv 

Actualizare pagina 
web DMC 

Pagina web DMC 
www.ucv.ro/invatamant/management/dep.php  

Director DMC 
CC UCv 

 
3.2.  Activităţi de planificare 

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

Activitatea Livrabil Aprobare 
Elaborarea Planului 
Operaţional al DMC  

Planul Operaţional al DMC pentru anul 2018 Prorectorat P1/PSAC 

Participarea la elaborarea 
Planului Operaţional al 
UCv  

Secţiunile Planului Operaţional al UCv pentru 
anul 2018 

CA UCv 
Senat Ucv 
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3.3.   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 / 
Manualul Calităţii 

Miniportal DMC 
http://cis01.central.ucv.ro/dmc/tmp/ 

CC UCv  
CIC 

Auditul de monitorizare nr. 1 CTT-
INCESA  

Raport de audit  Director INCESA 

Proiectare instrument IT pentru 
evaluarea on-line a gradului de 
satisfacţie al studenţilor UCv 

Instrument IT de evaluare on-line  CC UCv 
 

Actualizare şablon stat de funcţii 
departamente academice 

Şablon „Stat de funcţii”- foaie 
Excel cu verificator 

CC UCv 

Actualizare şablon plan de 
învăţământ  

Şablon „Plan de învăţământ”- foaie 
Excel cu verificator 

CC UCv 

 
3.4.  Implementarea controlului intern/managerial la DMC 

 
În anul 2017, la DMC erau  implementate 16/16 standarde de control intern/managerial, în 

conformitate cu Ordinul  nr. 400 din 12 iunie 2015 emis de Secretariatul General al Guvernului și 
publicat in MO nr. 444/22.06.2015.  
 

Capitolul 4.    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 
 

4.1. 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 

Ştiinţe 1181 12 
Educaţie Fizică şi Sport 876 4 
Litere 1457 12 
Economie şi Administrarea Afacerilor 1670 17 
Teologie Ortodoxă 351 2 
Drept 1690 3 
Ştiinţe Sociale 569 6 
Mecanică 1133 10 
Inginerie Electrică 816 9 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 1332 7 
Agronomie 963 6 
Horticultură 508 4 
 
 

http://cis01.central.ucv.ro/dmc/tmp/
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b) programe de studii de master (PSM) 

 

 
Facultatea 

Nr. 
studenţi 
master 

Nr. de 
programe de 
studii master 

 
Ştiinţe 388 12 
Educaţie Fizică şi Sport 300 4 
Litere 509 7 
Economie şi Administrarea Afacerilor 740 24 
Teologie Ortodoxă 102 1 
Drept 293 7 
Ştiinţe Sociale 237 5 
Mecanică 424 10 
Inginerie Electrică 259 5 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 328 9 
Agronomie 223 3 
Horticultură 204 5 

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

Analiza a relevat următoarele: 
 

4.2.   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 24 

programe de studii de licenţă în vederea evaluării externe – ARACIS pentru autorizare 
provizorie/acreditare/evaluare periodică şi respectiv acreditare/încadrare în domeniu acreditat a 5 
programe de studii de master. DMC a referat şi supus aprobării Senatului UCv RA pentru cele 20 
de programe de studiu, după cum urmează: 
 

Programe 
de studii 

Tip evaluare Denumire program de studii Observaţii 

De licenţă 

Autorizare 
provizorie 

Chimie farmaceutica (IF) 
Cinematografie, fotografie, media (imagine de film  
și tv & comunicare audiovizuală: 
scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF) 

 

Acreditare  Artă sacră(IF) 
 Geografia turismului (IF) 

 

Evaluare 
periodică 

 Administrarea afacerilor la Drobeta-Tr.Severin (IF) 
 Științe politice (IF) 
 Electromecanică (IFR) 
 Ingineria transporturilor si a traficului (IF) 
 Inginerie si protectia mediului in industrie (IF) 
 Artele spectacolului  (actorie) (IF) 
 Finanțe și bănci – in limba engleză(IF) 
 Economie și afaceri internaționale – in lb.engleză (IF) 
 Filozofie (IF) 
 Limba și literatura română – o limbă și literatură 

modernă (engleză, franceză, italiană, germană, 
spaniolă)”(ID), din cadrul domeniului de studii de 
licență ”limbă și literatură” (ID) 
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 Încadrare  
în domeniu 

 Advanced electrical systems (cu predare în 
limba engleză (IF) 

 Dreptul afacerilor (cu predare în limba 
engleză) –business law (IF) 

 Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea 
biodiversității  (IF) 

 Management și antreprenoriat cultural  (IF) 
 Pedagogie teatrlă (IF) 

 

Alte programe Anul pregătitor de limbă română (IF)  
 

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 2016-2017”. 
 

5.2.   Conţinutul raportului  
Raportul Anual privind evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 2016-2017, este 

structurat după cum urmează: 
Cuprins 

 
 Capitolul  1.  Asigurarea calității procesului didactic ………………………………………. 3 

1.1.           Programe de licență ………………………………………………………………… 3 
1.2.           Programe de master ………………………………………………………………… 3 
1.3. Admiterea studenților ………………………………………………………….....    4 

Capitolul  2  Asigurarea calității în cercetarea științifică …………………………………………   6 
   2.1.            Obiective …………………………………………………………………………....   6 
   2.2.            Direcții de acțiune …………………………………………………………………..   6 
Capitolul  3.   Analiza SWOT …………………………………………………………………….   9 
   3.1.            Puncte tari …………………………………………………………………………...   9 
   3.2.            Puncte slabe ………………………………………………………………………...  10 
   3.3.            Oportunități ……………………………………………………………………. ….. 11 
   3.4.            Amenințări …………………………………………………………………………   11 
Capitolul  4 Programul de măsuri…………………………………………………………….. 12 
 
 5.3. Programul de măsuri  

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. 
Organizarea unor cursuri cu scopul dobândirii și dezvoltării 
competențelor persoanelor implicate în managementul UCv 
în domeniul imbunătățirii continue a calității. 

Spaţii de învăţământ, 
cercetare. Dotare 

Extindere spaţiilor şi dotarea  sălilor de curs, seminar şi a 
laboratoarelor  existente cu echipamente moderne.  
Continuarea procesului de integrare a INCESA în procesul 
de învăţământ prin practici ale studenţilor şi laboratoare 
pentru studenţii masteranzi şi doctoranzi.  
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Domeniul Indicatori de performanţă Măsuri propuse 
Sistemul de acordare a 
burselor şi altor forme de 
sprijin material pentru 
studenţi 

Creşterea în continuare a proporţiei resurselor proprii ale 
instituţiei în fondul de burse. 

Eficacitate 
educaţională  

Principii, practici de 
recrutare studenţi 

Elaborarea unor materiale de prezentare a universităţii şi a a 
informaţiilor despre programele de studii şi facilităţile 
oferite de Universitatea din Craiova și extinderea canalelor 
de difuzare a acestora. 
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; 
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 

Realizarea de studii referitoare la inserția profesională. 
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;  
Atragerea unui număr tot mai mare de absolvenţi care să 
continue studiile la nivel de master în regim cu taxă 
Stimularea activităţilor sociale şi de voluntariat ale 
studenţilor.  

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

Actualizarea chestionarelor pentru cunoaşterea nivelului de 
satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 
profesională asigurată de programe 
Realizarea unui platforme on-line de monitorizare a 
satisfacţiei studentului şi absolventului. 

Programarea cercetării. 
Realizare.Valorificare 

Organizarea activității centrelor de cercetare existente la 
nivelul facultăților și la INCESA; 
Creșterea numărului proiectelor de cercetare cu finanțare 
internă și atragerea studenților și masteranzilor în astfel de 
proiecte; 
Identificarea unor servicii ştiinţifice către colegi sau către 
terţi, servicii care să valorifice echipamentele şi compe-
tenţele centrelor de cercetare ale UCv şi care să 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 
 
 
Managementul 

Organizarea sistemului 
de asigurare a calităţii 
 

Elaborarea de proceduri, metodologii şi regulamente refe-
ritoare la toate procesele şi structurile de educaţie din UCv 
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Domeniul Indicatori de performanţă Măsuri propuse 
calităţii Aplicarea regulamentului 

de aprobare, monitorizare 
şi evaluare periodică a 
programelor. 

Elaborarea, în cadrul INCESA, și implementarea unor 
instrumente IT pentru evaluarea internă periodică a tuturor 
programelor de studii  

Corespondenţa dintre 
diplome şi calificări 

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 didac-
tice 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 achizi-
ţionare unor echipamente şi software-uri de specialitate 

Servicii studenţeşti Dezvoltarea componentei de consiliere şi orientare profe-
sională. 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 
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 
 

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: 
• Elaborarea „Raportului Anual privind evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 

2016-2017”; 
• Analiza şi monitorizarea programelor de studii de licenţă şi de master; 
• Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă, concretizate în 

îmbunăţăţirea de şabloane, metodologii, chestionare, etc. 
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6.2.  Perspective 

Se impune continuarea/finalizarea şi iniţierea următoarelor activităţi: 
• Completarea procedurilor aferente Manualelor calităţii (al Ucv si al CTT-INCESA), cu 

proceduri operaţionale; 
• Evaluarea programelor de studii de licenţă şi a programelor de studii de master; 
• Finalizarea și implementarea instrumentelor IT pentru realizarea evaluării interacțiunii 

studenți-cadre didactice și pentru monitorizarea on line a programelor de studii 
• Includerea mecanismului de colectare a datelor în controlul documentelor și înregistrărilor. 

 
 
 
 

          Director DMC, 
 
 Conf.univ.dr. ANCA BĂNDOI 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ  
 
 

 1. Introducere 
La nivelul Universității din Craiova s-a constituit, începând cu luna aprilie 2012, 

Departamentul de Formare Continuă (DFC) ca departament operațional în structura Universității 
din Craiova, sub coordonarea Protectoratului 1 - Programe de Studii și Asigurarea Calității. 

Formarea și dezvoltarea profesională continuă sunt parte integrantă din misiunea 
Universității din Craiova, așa cum este ea definită în capitolul XIII, articolele 142-148 din Carta 
Universității din Craiova și actualizată prin decizii ale Consiliului de Administrație și ale 
Senatului universitar. În acest sens, Universitatea din Craiova oferă programe de studiu și de 
practică, de formare și dezvoltare profesională continuă, în strânsă legătură cu cerințele specifice 
și cu dinamica pieței muncii; în principal aceste oferte educaționale vizează actualizarea/ 
dezvoltarea/ perfecționarea unor competențe sau a unor unități de competențe, din una sau mai 
multe calificări universitare sau din unul sau mai multe standarde ocupaționale corespunzătoare 
pentru un absolvent de studii universitare ori de nivel mediu. 

Direcțiile specifice de acțiune pentru realizarea obiectivelor educaționale asumate se 
referă la: 

- formarea și dezvoltarea personală, atât pentru personalul Universității cât și pentru alte 
categorii de personal din afara ei (componenta de educație pe tot parcursul vieții); 

- practica studenților de la specializările de licență și de master; 
- aprofundarea, prin cursuri postuniversitare de specializare sau perfecționare, a 

cunoștințelor profesionale dobândite anterior într-o formă de instruire inițială prealabilă de nivel 
colegiu, licență, master, doctorat; 

- (re)calificarea și/sau (re)conversia profesională. 
2. Cadrul juridic 

 Organizarea și funcționarea învățământului în regim de formare continuă este 
reglementată prin Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Acestea sunt identificate după cum urmează: 

- OUG 49/30.06.2014 aduce la art.45-48 modificări ale Legii Educației (art.171-173), 
introducând noi forme de pregătire - programele postuniversitare de perfecționare, alături de 
programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, și acordă 
absolvenților învățământului superior de scurtă durată dreptul de a participa la acestea; 

- Ordinul MECS nr.5160 publicat în MO nr. 804 din 29.10.2015, privind organizarea de 
programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ 
superior acreditate; conform acestuia, instituțiile de învățământ superior acreditate pot fi 
furnizori de formare profesională pentru adulți și pot organiza programe de studii 
postuniversitare de educație permanentă pentru adulți, finalizate cu certificate de absolvire cu 
recunoaștere națională, numai dacă sunt acreditate, în condițiile legii; acreditarea se realizează de 
către ARACIS, iar metodologia de acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educației și 
cercetării științifice, la propunerea ARACIS; 

- Ordinul MECS nr.5481 publicat în același MO, nr.804 din 29.10.2015, pentru 
aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului 
didactic; ordinul practic modifică acest Regulament, reglementat anterior prin OM nr. 
5.910/2010, și precizează condițiile în care se eliberează aceste atestate, însoțite de o anexă 
denumita „Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor”, conform unui model aprobat prin 
ordin al Ministrului Educației și  Cercetării Științifice; 

- Ordinul MECS nr.5387/2016, publicat în MO nr.970/05.12.2016, privind modificarea 
și completarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare 
continuă și a programelor oferite de aceștia (aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011); 
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- Ordinul MENCS nr.6045/2016, publicat în MO nr.1038/22.12.2016, cu privire la 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Comisiei specializate de 
acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul 
preuniversitar; 
            - Ordinul MENCS nr.6051/2016, publicat în MO nr.1041/23.12.2016, cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. 
 Potrivit OM nr.5703/18.10.2011, actualizat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării 
Științifice nr.5204/2014, Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) este cea care administrează 
Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) iar ”instituțiile de 
învățământ superior au obligația de a înregistra informațiile referitoare la calificările pe care le 
dezvoltă prin oferta de studii”, ce include, pe lângă formarea inițială, oferta de formare și 
dezvoltare profesională continuă. 
 La nivelul Universității din Craiova, prin reglementările proprii, s-au completat prevederile 
legale mai-sus menționate. Principalul document cu caracter de reglementare este Carta Universității 
din Craiova, actualizată în 2015, pentru a se pune în concordanță cu legislația națională. La nivelul 
DFC există regulamente specifice, și anume Regulamentul programelor de studii postuniversitare, 
Regulamentul programelor de conversie profesională, precum și alte documente. Conducerea DFC, 
în colaborare cu Senatul universitar și cu comisiile de specialitate ale acestuia, are în vedere în 
permanență adaptarea și actualizarea acestor reglementări pentru a le pune în concordanță cu 
modificările legislative mai-sus menționate. 

3. Organizarea și funcționarea DFC 
 În ultima parte a anului 2016 Consiliul DFC a suferit modificări de componență, astfel 
încât de la începutul anului 2017 acesta și-a început activitatea având în componență 14 membri, 
dintre care 10 membri noi desemnați, avizați de Senat și numiți prin Decizia Rectorului 
Universității din Craiova.  

Ca și în ceilalți ani de funcționare a DFC, activitățile acestuia au fost coordonate de 
Consiliul DFC, ce include câte un reprezentant al fiecărei facultăți, în calitate de responsabil din 
partea acelei facultăți. Activitatea responsabililor cu activitatea DFC la nivelul facultăților s-a 
caracterizat și prin implicarea acestora în derularea și finalizarea programelor de practică. 
 Consiliul DFC a monitorizat pe parcursul anului 2017, derularea cursurilor postuniversi-
tare și de conversie profesională, dar și a celor de scurtă durată, intensive, inițiate la nivelul 
facultăților. Activitatea sa a facilitat buna desfășurare a acestor cursuri (s-a propus și obținut în 
cel mai scurt timp posibil aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului, urmat de avizul 
Ministerului Educației, taxele au fost propuse și aprobate operativ, s-a acordat asistență respon-
sabililor de curs pentru ca programele de curs să fie corect întocmite și actualizate permanent, s-a 
monitorizat calitatea procesului instructiv-educativ, inclusiv prin asigurarea feedback-ului din 
partea beneficiarilor programelor/cursurilor). 
 Membrii Consiliului DFC s-au preocupat, împreună cu Direcția Resurse Umane și Uniu-
nea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova, de găsirea celor mai eficiente moda-
lități pentru formarea și dezvoltarea personală, atât pentru personalul didactic cât și didactic 
auxiliar al Universității. 
  4. Planul strategic și planul operațional 
 Principalele obiective cuprinse în planul strategic al DFC pot fi rezumate astfel: 

- dezvoltarea și implementarea unui sistem de învățământ flexibil, adaptat nivelului 
actual și tendințelor societății, capabil să ofere acces la educație pentru toate categoriile de 
cursanți; 

- formarea continuă a formatorilor și tutorilor, în permanentă legătură și corelație cu 
piața muncii și cu cerințele specifice acesteia; 

- elaborarea de materiale didactice destinate cursanților (în formate adaptate în vederea 
facilitării accesului și a interacțiunii între furnizorul de educație și beneficiarul acesteia), 
actualizarea continuă și difuzarea acestora; 

- dezvoltarea unor platforme de învățare on-line, similare celor pentru ID/IFR, eventual 
în cooperare cu DIDFR; 
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- dezvoltarea elementelor de infrastructură necesare activităților de formare continuă la 
nivelul facultăților și departamentelor cu rezultate deosebite în organizarea și susținerea 
activităților de acest tip. Asigurarea accesului rapid la bazele de date cu conținut educațional; 

-  prezentarea corespunzătoare și permanent actualizată a informațiilor privitoare la 
programele DFC pe pagina web a departamentului din site-ul principal al Universității din 
Craiova, dar și pe site-urile facultăților organizatoare; 

- promovarea, împreună cu facultățile implicate, a activităților de marketing educațional. 
În conformitate cu prevederile Planului strategic al DFC, dar și a Planului strategic al 

UCV, pe întreg parcursul anului 2017 s-a urmărit atingerea obiectivelor stabilite, cuprinse 
eșalonat în Planul operațional, și anume: 

- promovarea permanentă a ofertei educaționale a DFC, atât la nivelul departamentului, 
cât și la nivelul facultăților/departamentelor organizatoare; 

- colaborarea cu facultățile care oferă programe de studii de formare continuă în 
procesul de întocmire a Statelor de funcții asociate acestor programe; 

- colaborarea cu facultățile pentru definitivarea contractului de școlarizare și/sau a 
contractului anual de studii, semnate de universitate cu fiecare student înmatriculat la un 
program de FC; 

- sprijinirea facultăților/departamentelor pentru întocmirea contractelor și convențiilor 
încheiate cu partenerii interesați pentru derularea programelor de FC; 

- sprijinirea întocmirii și transmiterea documentației privind bugetul aferent programelor 
de studii, costurile medii pe student înmatriculat, precum și a propunerilor privind cuantumul 
taxelor de școlarizare la programe FC către Senatul universitar; 

- instruirea coordonatorilor și tutorilor privind producerea de materiale didactice în 
format adecvat, difuzarea acestora către cursanți, interacțiunea cu aceștia și cu angajatorii/ 
posibilii angajatori/ alți potențiali beneficiari; 

- monitorizarea îndeplinirii prevederilor cuprinse în Planul strategic și în Planul 
operațional anual al DFC. 

5. Programe de studii 
  În anul 2017 Universitatea din Craiova, prin DFC, a etalat o bogată ofertă educațională 
de cursuri de formare profesională, de conversie ori postuniversitare. Totuși, s-a observat o scă-
dere a ritmului de dezvoltare și diversificare a ofertei din partea facultăților și a departamentelor, 
deoarece s-au propus programe noi în număr relativ mic. O cauză esențială o constituie evidenta 
restrângere a cererii de cursuri de formare profesională (mai ales în ceea ce privește cursurile de 
lungă durată, cum ar fi cursurile postuniversitare de formare profesională, de specializare/ 
perfecționare, precum și cursurile și programe de conversie profesională), piața muncii din regiu-
nea Oltenia cunoscând un ritm scăzut de extindere. Totodată, au apărut și oferte concurente din 
partea unor agenți economici, uneori mai atractive și mai flexibile decât ale universității noastre.  
 Cu toate acestea, oferta educațională a Universității din Craiova pentru formare continuă 
este substanțială (32 de programe postuniversitare, 11 programe de conversie), din păcate nu 
toate active, din motive legate de cererea existentă momentan pe piața muncii. 
 Anul 2017 a adus nou în oferta DFC și următoarele programe: 

- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Acustică și 
audiologie” - durata de 248 de ore, învățământ cu frecvență, în limba română, aprobat să funcționeze 
din anul universitar 2017-2017 (adresa MEN nr. 32392/09.06.2017) la Fac. de Științe; 

- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Analize 
fizico-chimice în domeniul protecției mediului” - durata de 120 de ore, învățământ cu frecvență, 
în limba română aprobat să funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa MENCS nr. 
39503/17.10.2017), la Fac. de Științe; 

- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „GIS-
Sisteme Informatice Geografice” - durata de 80 de ore, învățământ cu frecvență, în limba 
română aprobat să funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa MENCS nr. 
39503/17.10.2017), la Fac. de Științe; 
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- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Securitate 
cibernetică pentru manageri - durata de 90 de ore, învățământ cu frecvență, în limba română 
aprobat să funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa MENCS nr. 38403/10.09.2017), la 
FEAA; 

- Programul de conversie în „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, pe durata a 
4 semestre, aprobat să  funcționeze la Facultatea de Litere. 
 Venind în întâmpinarea cererii din partea unor instituții și agenții, s-au continuat anumite 
cursuri de formare de scurtă durată. Astfel, la FEEA s-au organizat o serie de cursuri acreditate 
de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), orientate spre dezvoltarea de competențe 
cerute de piața muncii (competențe informatice, formator, asistent relații publice și comunicare, 
competențe antreprenoriale, expert achiziții publice, tehnician în activități financiare și 
comerciale, etc). 

La Facultatea de Inginerie Electrică s-au desfășurat 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), așa cum sunt prezentate mai jos: 

 

Nr. 
crt. Denumire curs Perioada Taxă 

Număr 
de 

cursanți 

1. Curs de pregătire teoretică în 
domeniul instalațiilor electrice 

Ianuarie - 
februarie 2017 

- pentru gradul I sau II            
450 lei/cursant;  
- pentru gradul III sau IV                  
550 lei/cursant; 
- pentru studenții înma-
triculați la Universitatea 
din Craiova 150 lei/ 
student 

21 

2. Curs de pregătire teoretică în 
domeniul instalațiilor electrice 

Februarie-Martie 
2017 16 

3. Curs de pregătire teoretică în 
domeniul instalațiilor electrice 

Septembrie 
Octombrie 2017 18 

4. Manageri energetici pentru 
industrie Iulie 2017 2500 lei/cursant 8 

5. Manageri energetici pentru 
industrie Decembrie 2017 2500 lei/cursant 8 

 
 Cursul de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice 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). 
 Cum domeniul IT este în continuă dezvoltare, atrăgând și o cerere ocupațională crescândă 
în această direcție, oferta Universității din Craiova cuprinde în continuare și o serie de cursuri 
având acest specific (Programul CISCO Networking Academy, Proiectare asistată de calculator în 
AutoCAD) 
             În aceeași direcție și cu același succes ca în anii trecuți de la înființare, în cadrul Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor și-a continuat activitatea Centrul de testare acreditat ECDL 
(European Computer Driving License) al Universității din Craiova, în fapt singurul existent la nivelul  
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municipiului Craiova. Acest pol de educație informatică unic în regiune dispune de sală de examinare 
dotată cu calculatoare și camere video (324A din clădirea centrală a Universității), iar „Permisul 
ECDL”- modalitatea de certificare a absolvirii cursului, este cel mai răspândit program de certificare a  
competențelor digitale, recunoscut la nivel internațional în peste 150 de țări și numără până în prezent 
peste 13 milioane de persoane înregistrate în program. Deținătorul său dispune de o bază standard de 
cunoștințe IT și este atestat într-o calificare recunoscută, relevantă și garantată, valabilă pe o perioadă 
nedeterminată - competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice 
aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării. 

6. Situația financiară 
În cursul anului 2017 situația financiară a DFC a avut o evoluție normală. Conform 

hotărârii Senatului Universității, contribuțiile activităților de formare continuă s-au păstrat la 
nivelul de 5%, respectiv de 10% pentru infrastructură (la nivel facultate/departament/ 
universitate). 

La începutul anului 2017, soldul disponibil la nivelul DFC a fost de 52735 lei; încasările 
din activități de formare continuă, cursuri postuniversitare și de conversie au fost, în cursul 
acestui an, de 115391 lei, iar cheltuielile la nivel de personal au fost de 5508 lei, astfel încât 
disponibilul la finalul anului 2017 a fost de 162618 lei. Nu au fost întârzieri la decontări și nici la 
plăți curente. 
 7. Concluzii 
 DFC a reușit și în anul 2017 să își îndeplinească misiunea pentru care a fost înființat și 
funcționează în cadrul Universității din Craiova. Cu toate că au existat și dificultăți de natură 
financiară, sau de infrastructură, obiectivele impuse prin planul strategic și prin planul 
operațional al DFC au fost în mare măsură atinse și realizate. 
 Ca direcții de urmat în viitor se pot enumera: 

- eficientizarea activității departamentului prin identificarea direcțiilor de acțiune; 
- întărirea rolului DFC și a rolului reprezentanților facultăților în organizarea cursurilor 

și a altor activități specifice, inclusiv a practicii; 
- creșterea vizibilității DFC atât în cadrul universității, cât mai ales în mediul economic 

local, regional, dar și național; 
- identificarea oportunităților de colaborare cu terți în vederea obținerii accesului la 

resurse financiare suplimentare; 
- inițierea și apoi consolidarea ca centre de cost separate a unor noi centre de formare 

individualizate la nivelul Universității (după modelul ECDL); 
- încurajarea dezvoltării și generalizării la nivelul Universității a unei platforme proprii 

de învățare în sistem mixt (cazul platformei Tesys) sau a altora similare, eventual în cooperare și 
utilizare în comun cu alte departamente și/sau structuri interesate din universitate (ex DIDFR). 
 DFC va continua să acționeze pentru identificarea potențialilor parteneri finanțatori din 
mediul economic și social (companii, asociații, fundații etc.) pentru organizarea de cursuri și/sau 
de stagii practice, cu care să colaboreze în activitățile specifice, de formare continuă a 
personalului interesat. 
 

 
Director DFC, 

     Conf.univ.dr.ing. ALEXANDRU NICOLAE TUDOSIE 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL DEPARTAMENTULUI PENTRU PROGRAME ID-IFR (DIDFR) 
 

1. CADRUL JURIDIC 
Universitatea din Craiova include în oferta sa educaţională programe de studii 

universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având 
acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă. Organizarea  
şi   funcţionarea  formelor ID şi IFR sunt  reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, corelată cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare. 

Programele de studii oferite prin învăţământ la distanţă (ID) şi cele oferite prin 
învăţământ cu frecvenţă redusă (FR) sunt coordonate şi monitorizate de  Departamentul pentru 
Programe ID – FR (DIDFR), înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii din 14.03.2012. 
Iniţierea, dezvoltarea, implementarea şi managementul programelor de studii, în colaborare cu 
facultăţile universităţii, a respectat cerinţele OG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

Departamentul pentru Programe ID-FR este organizat şi funcţionează în baza unui 
Regulament propriu (Anexa 1), elaborat în acord cu Carta Universităţii şi aprobat de Senatul 
universitar la 23.04.2012. 

DIDFR se află în subordinea prorectorului responsabil cu Programe de studii şi 
asigurarea calităţii. Departamentul este condus de Consiliul DIDFR, prezidat de directorul 
acestui departament. Directorul DIDFR a fost  numit prin Decizia nr. 39004/12.05.2016 a 
rectorului universităţii şi asigură conducerea operativă a acestui departament. 

 
2. PLANUL STRATEGIC 2016 - 2020 
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. 

DIDFR şi-a propus să ofere programe de învăţare organizată şi structurată, fundamentate 
pe o proiectare didactică explicită, echivalente celor de la forma de învăţământ cu frecvenţă, 
având ca finalitate formarea competențelor necesare absolvenților în vederea inserării pe piața 
muncii. DIDFR a coordonat programe de studii universitare de licenţă, organizate în formele de 
învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi programe de studii universitare de 
master, organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

Principalele obiective cuprinse în Planul strategic (ANEXA 1) elaborat de Consiliul 
DIDFR sunt:  
• dezvoltarea unui sistem flexibil de învăţământ, specific societăţii informaţionale, care să 
ofere acces la educaţie pentru toate categoriile de cursanţi, conform necesităţilor şi aspiraţiilor 
acestora;  
• producerea de materiale didactice destinate învăţământului la distanţă şi învăţământului 
cu frecvenţă redusă în tehnologia ID/FR, actualizarea continuă şi difuzarea acestora către 
cursanţi;  
• asigurarea resurselor de învăţare on-line, cu tutorat la distanţă sincron sau asincron;  
• formarea continuă a formatorilor şi tutorilor dedicaţi ID şi IFR;  
• asigurarea accesului rapid la bazele de date cu conţinut educaţional;  
• sprijinirea facultăţilor din universitate în realizarea activităţilor de marketing educaţional, 
precum şi pentru obţinerea autorizării/acreditării programelor de studii oferite la formele de 
învăţământ ID şi IFR;  
• prezentarea elocventă şi permanent actualizată a informaţiilor privitoare la programele 
ID-FR, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal al Universităţii din Craiova;  
• dezvoltarea elementelor de infrastructură necesare activităţilor specifice formelor de 
învăţământ ID/FR.  
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3. PLANUL OPERAŢIONAL 
Planurile operaţional anuale în vigoare (ANEXA 2 ţin seama de prevederile Planului 

strategic al DIDFR valabil pentru perioada 2016-2020. 
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, Consiliul DIDFR a acţionat  şi acţionează 

pentru atingerea următoarelor obiective principale: 
1. Prezentarea informaţiilor privitoare la programele ID-FR, pe pagina web a DIDFR din site-ul 
principal al Universităţii în acord cu principiile transparenței.  
2. Consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în probleme legate 
de utilizarea portalului “Moodle” instalat pe serverul FEAA 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 universităţii, dedicate formelor de 
învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă 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 2017-2018, către Senatul universitar. 
 

4. PROGRAMELE DE STUDII ID - FR 
 

4.1. Specificul programelor ID - FR  
Programele de învăţământ cu frecvenţă redusă din universitate cuprind activităţi dedicate 

mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, presupunând întâlnirea nemijlocită, în 
spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice, completate de alte mijloace de pregătire 
specifice învăţământului la distanţă. 

Programele de învăţământ la distanţă utilizează cu precădere platforma de e-learning a 
universităţii, presupun activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate prin activităţi 
specifice de tutorat. 

Admiterea pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, la formele de învăţământ 
coordonate şi monitorizate de DIDFR, s-a  organizat în aceleaşi perioade ca pentru forma de 
învăţământ cu frecvenţă. Persoana admisă la un program de studii ID/FR a primit calitatea de 
student, valabilă pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv.  

Universitatea a semnat cu fiecare student înmatriculat la un program ID/FR un contract 
de studii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, nemodificabil în timpul anului universitar.  

Diplomele de studii universitare eliberate pentru absolvenţii programelor de studii 
desfăşurate în formele ID sau IFR, în condiţiile legii, sunt echivalente cu cele obţinute de 
absolvenţii aceloraşi programe de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
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4.2. Programe ID – FR în 2017 - 2018 
În anul universitar 2017 – 2018 au funcţionat 4 programe de studii de licenţă în forma 

ID, precum şi 3 programe de licenţă în forma FR. În derularea programelor menţionate au fost 
implicate 5 facultăţi ale Universităţii din Craiova.Situația înmatriculării pe facultăți,programe de 
studiu și ani este prezentată în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. 
Situația înmatriculărilor la programele de studii forma de învățământ ID-IFR în cadrul 

Universității din Craiova în anul universitar 2017-2018 
 

Facultatea Ciclu Specializare Forma An 
Scolari

zare Nr 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune ID 1 Taxă 24 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune ID 2 Taxă 27 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune ID 3 Credite 3 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune ID 3 Taxă 28 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Finanţe şi bănci (Seria 2) ID 1 Taxă 48 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Finanţe şi bănci (Seria 2) ID 2 C.P.V. 2 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Finanţe şi bănci (Seria 2) ID 2 Taxă 23 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Finanţe şi bănci (Seria 2) ID 3 Taxă 24 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management ID 1 Taxă 21 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management ID 2 Taxă 22 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management ID 3 Credite 1 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management ID 3 Taxă 21 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management (Seria 2) ID 1 Taxă 77 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management (Seria 2) ID 2 Taxă 45 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă Management (Seria 2) ID 3 Taxă 34 
Litere Licenţă Română-o limbă străină ID 1 Taxă 27 
Litere Licenţă Română-o limbă străină ID 2 Taxă 24 
Litere Licenţă Română-o limbă străină ID 3 Taxă 14 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 1 Taxă 61 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 2 Taxă 45 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 3 Taxă 33 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 4 Taxă 29 
Drept Licenţă Drept FR 1 C.P.L. 1 
Drept Licenţă Drept FR 1 Taxă 104 
Drept Licenţă Drept FR 2 Taxă 61 
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Facultatea Ciclu Specializare Forma An 
Scolari

zare Nr 
Drept Licenţă Drept FR 3 Taxă 47 
Drept Licenţă Drept FR 4 Taxă 69 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 3 Taxă 18 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 4 Credite 2 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 4 Taxă 18 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 1 Taxă 18 
 

4.3. Vizitele comisiilor ARACIS 
 

În anul calendaristic 2017 s-a derulat în luna iunie vizita de evaluare periodică  la 
programul de studii   Electromecanică, forma de învățământ cu frecvență redusă. În urma 
ședinței Consiliului ARACIS din data de 29.06.2017 s-a acordat calificativul Încredere, 
atribuindu-i-se o capacitate de școlarizare în primul an de 50 de studenți (Anexa  3 - Raport 
ARACIS). În luna februarie 2018, s-a derulat vizita de evaluare periodică  la programul de studii 
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, 
spaniolă) (licență) din cadrul Facultatății de Litere, forma de învățământ ID. În ședința 
Consiliului  ARACIS din 22.02.2018 s-a hotărât menținerea acreditării prin acordarea 
calificativului Încredere, atribuindu-i-se o capacitate de școlarizare în primul an de 50 de 
studenți (Anexa 4-Hotărârea Consiliului ARACIS). 
 

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

În Universitatea din Craiova, managementul calităţii a fost implementat prin construirea 
unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care cuprinde structurile organizatorice, 
documentele calităţii (regulamente, proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente interne), 
procesele şi resursele necesare pentru implementarea politicii universităţii referitoare la calitate.  

Sistemul de managementul calităţii al Departamentului pentru Programe ID-FR 
(DIDFR) este parte integrantă a SMC al Universităţii din Craiova. 

Consiliul DIDFR a elaborat şi publicat, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal al 
universităţii, procedurile specifice de asigurare a calităţii : 
- Monitorizarea Planurilor de învăţământ ID-FR 
- Monitorizarea Sistemlui tutorial şi de Comunicare bidirecţională 
- Asigurarea resurselor de învăţământ ID-FR 
- Evaluarea performaneţelor cadrelor didactice implicate în programe ID-FR 
- Instruirea şi perfecţionarea personalului ID-FR 
- 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 învăţământ, la 
formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR, s-a efectuat corespunzător duratei de 
şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF). 
 

Echivalenţa între forma IF şi forma ID s-a realizat prin programarea în cadrul fiecărei 
discipline a  următoarelor tipuri de activităţi didactice: 
• activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar  de la 
forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• activităţi aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la 
forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă sunt compensate prin studiu individual 
(SI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID. 
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La fiecare disciplină s-au programat semestrial cel puţin două activităţi tutoriale 
desfăşurate prin întâlniri directe faţă în faţă (AT). Activităţile asistate (AA) au cuprins acelaşi 
număr de ore cu cel prevăzut în planurile de învăţământ cu frecvenţă şi s-au desfăşurat pe 
parcursul semestrului în care sunt programate. 

Echivalenţa între forma IF şi forma IFR s-a realizat prin programarea în cadrul fiecărei 
discipline a următoarelor tipuri de activităţi didactice: 
• activităţi de seminar (S) şi de evaluare pe parcurs, cu acelaşi număr de ore de seminar ca la 
forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• activităţi aplicative (L,P) - laborator, lucrări practice, proiect, practică şi alte activităţi faţă în 
faţă, cu acelaşi număr de ore ca la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă au fost compensate prin studiu 
individual (SI), facilitat de resursele de învăţământ specifice învăţământului la distanţă. 

În cadrul programelor de studiu la formele ID sau IFR, au fost oferite studenţilor/ 
cursanţilor, în cuantumul taxei de şcolarizare, resurse de învăţare specifice învăţământului la 
distanţă, în format electronic, pentru toate disciplinele din planul de învăţământ. 

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/ . 
 

Legaturi utile catre platformele comunicationale pentru programele ID/FR ale facultatilor 
din cadrul UCV sunt: 

1. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarile:  
a. Contabilitate si informatica de gestiune ID; 
b. Finante si banci ID; 
c. Management ID. 

http://idfeaa.ucv.ro/ 
2. Facultatea de Drept si Stiinte 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, specializarile: 
a. Agricultura ID 

http://www.agro-craiova.ro/id/agricultura/  
b. Agricultura FR  
c. Tehnologia prelucrarii produselor agricole FR 
d. Ingineria si Protectia mediului in agricultura FR 

http://www.agro-craiova.ro/ifr/  
5. Facultatea de Inginerie Electrică 
a. Electromecanică IFR 

http://em.ucv.ro/index.php/component/ 
 

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 DIDIFR şi aprobate de 
Senatul universitar. 

Personalul didactic implicat în activităţile IFR şi ID din universitate - format din 
coordonatori ai programelor de studii, coordonatori de disciplină şi personal didactic aferent 
activităţilor didactice de seminar, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiect, practică 
de specialitate, alte activităţi aplicative asistate şi tutori – corespunde standardelor de calitate 
specifice. 
 
 
 
 

 

http://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr/
http://idfeaa.ucv.ro/
http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online
http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html
http://www.agro-craiova.ro/id/agricultura/
http://www.agro-craiova.ro/ifr/
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6. DOCUMENTE 
 

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 2016 - 2020 
• Planul operaţional pentru anul universitar 2017 
• Programe de studii ID-FR în anul unviersitar 2016 - 2017 
• 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 au 

primit vizita ARACIS în anul universitar 2017-2018. 
 
 
 
 
        Director al DIDFR 
 

              Conf.univ.dr. DANIELA DĂNCIULESCU 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  ÎN ANUL 2017 

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

conformitate cu prevederile Regulamentului pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică, precum şi cu cele ale Strategiei în domeniul cercetării ştiinţifice aprobate de Senatul 
universitar pentru perioada 2012–2016. 

 
I. Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică 
 
Principalele obiective operaţionale pe care Prorectoratul pentru cercetare științifică şi 

relaţii cu mediul economic le-a avut în vedere pe parcursul anului 2017 au vizat: 
1) modernizarea managementului cercetării ştiinţifice şi creşterea capacităţii instituţionale; 
2) dezvoltarea resurselor umane specifice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică; 
3) dezvoltarea infrastructurii de cercetare; 
4) stimularea activităţii de cercetare în scopul creşterii performanţei şi a vizibilităţii 
instituţiei; 
5) creşterea volumului de fonduri atrase prin activitatea de cercetare; 
6) ancorarea activităţii de cercetare de la UCV la teme de interes pentru mediul ştiinţific 

şi socio-economic, extinderea parteneriatelor interne şi internaţionale. 
Alegerea acestor obiective operaţionale a fost motivată de contextul legislativ,economic 

şi socio-cultural, precum şi de priorităţile propuse de Consiliul de administraţie şi aprobate de 
Senatul universitar. În mod concret, managementul activităţii de cercetare a avut în vedere: 

- amplasarea universității noastre ca instituţie de cercetare avansată în viitorul proces de 
clasificare a universităţilor din România. 

- modificarea strategiei și a priorităţilor din politica de cercetare-dezvoltare-inovare la 
nivelul Uniunii Europene, orientată acum mai puțin către cercetarea fundamentală și mai mult 
către teme legate de cercetarea aplicativă. 

Direcţiile de acţiune pe care le-au avut în vedere Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCS) şi 
Departamentul de Cercetare şi Management Programe (DCMP) au fost: 

1) Sprijinirea prioritară a domeniilor de cercetare în care universitatea este recunoscută 
pentru excelenţă ştiinţifică. 

2) Consolidarea unor structuri de cercetare (centre şi grupuri de cercetare) care au 
recunoaștere la nivelul Senatului UCV și care s-au impus pe plan național și internațional. 

3) Îmbunătățirea procesului de cofinanțare a unor activități de cercetare din fondul de 
cercetare suport creat la nivelul universității.  

4) Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu agenţii economici din regiune 
prin intermediul infrastructurii de cercetare INCESA-Institutul de Cercetării în domeniul 
Ştiinţelor Aplicate. 

Pentru fiecare dintre direcţiile de acţiune menţionate mai sus, au fost iniţiate activităţi 
concrete, obţinându-se rezultate mai mult sau mai puţin notabile. Vom menţiona aici în mod 
sumar aceste rezultate, urmând ca ele să fie detaliate în secţiunile următoare ale raportului. 

1) A fost declanşat procesul de restructurare a indicatorilor care vor sta la baza evaluării 
individuale a cercetătorilor, precum și a centrelor de cercetare existente. Noile criterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
au la bază indicatorii care sunt cuprinși în contractul instituțional, fiind luați în considerare la 
calculul finanțării suplimentare a instituției. 

2) La nivelul Universităţii au fost depuse în competiţiile noi lansate de MEN - UEFICDI 
și alte autorități contractante un număr de 44 de propuneri de proiecte, astfel: 

- 20 propuneri de proiecte complexe consorții CDI (PCCDI), din care 7 câștigătoare, 
la care universitatea are calitatea de partener; 

- 11 propuneri de proiecte de tip Cecuri de inovare, din care 4 câștigătoare; 
- 13 propuneri de proiecte de tip Mobilitate a cercetătorilor, din care 9 câștigătoare. 
 
 
 



 

 

26 

3) A continuat finanțarea a 33 de proiecte naționale și internaționale din anii 
anteriori, proiecte de tip Parteneriate, Tinere echipe, Bridge grants, Transfer la operatorul 
economic, ADER, Capacități - Euratom, SEE Norvegia, H2020, FP7, Bilateral Romania-China, 
Bilateral Romania-Franța (Programul Brâncuși). 

De asemenea, sunt încă în evaluare un număr de 11 proiecte de cercetare postdoctorală 
(PD) și 15 proiecte pentru Tinere echipe (TE) depuse în competiții din anul 2016.  

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

susţinerea activităţilor CDI prin continuarea procesului de alimentare a fondului de cercetare 
constituit la nivelul instituției, precum şi a fondului destinat bibliotecii. 

Dezvoltarea relaţiilor cu mediul socio-economic şi cultural a reprezentat o direcţie de 
acţiune asumată de Universitatea din Craiova. Două importante categorii de activităţi au fost 
avute în vedere pe această direcţie de acţiune: 

- valorificarea facilităţilor de cercetare oferite de INCESA prin iniţierea unor parteneriate 
strategice cu agenţii economici din regiune; 

- atragerea studenţilor în activităţi CDI şi recompensarea rezultatelor obţinute de aceştia 
prin iniţierea unui program de burse speciale, acordate din fondurile atrase de instituție 
prin sponsorizări din partea unor companii private. 
 
Un factor important în impunerea Universităţii din Craiova ca actor principal în derularea 

activităților CDI din regiunea Oltenia este reprezentat şi de participarea instituţiei în proiectul 
european RO-Boost SMEs, care a continuat să se deruleze şi în anul 2017, prin programul 
european COS-EEN-2014-2-01COSME-Entreprise Europe Network, instituţia noastră, în 
colaborare  cu ADR Vest, ADR  Sud-Vest şi alţi doi parteneri din Regiunea de dezvoltare Vest, a 
continuat să promoveze activităţile inovative pentru IMM-urile din Oltenia. 

 
II. Rezultate obţinute de colectivele de cercetare de la UCV în anul 2017 
 
II.1. Atragerea de fonduri prin activitate de cercetare pe bază de contract 
 
Formele sub care s-a concretizat activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contract în 

anul 2017 au fost: 
- cercetarea pe bază de granturi finanţate prin PNCDI III, PNCDI II, Programul Cadru 7 

(FP7) al Uniunii Europene, “Orizont 2020”, Programul “STAR”, finanţat de Agenţia Spaţială 
Europeană, Programul ADER, finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Programul SEE, Programul Euratom, Programul Capacități; 

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

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

Craiova în anul 2017 la programele de cercetare menţionate poate fi exprimată sintetic astfel: 
- Proiecte din anii anteriori: s-a continuat derularea a 27 de proiecte câştigate în 

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

Experimentale Demonstrative (PED), 1 proiect de cercetare complexă exploratorie, 4 proiecte de 
tip ROSA STAR, 4 proiecte de tip Cecuri de inovare și 4 câştigate in competiţii internaţionale 
(de tip H2020, COSME, Program Brâncuși, Euratom). 

- Au fost încheiate 60 de contracte de cercetare cu agenți economici, din care 77% 
reprezintă activitatea contractuală de la SCDA Caracal. 

Volumul total al finanţării obţinute în anul 2017 din activităţi de cercetare se cifrează 
la echivalentul a 8.167.154 lei. 

Repartizarea procentuala pe diferite tipuri de surse de finanțare este următoarea: 
- Fonduri atrase prin contracte de cercetare:  74,77%  
- Activitatea de cercetare la SCDA Caracal:     17,82%  
- Activitatea de cercetare la SCDA Vîlcea:    7,41% 
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Distribuţia temelor de cercetare finanţate şi a sumelor atrase prin activitatea de cercetare 
contractuală de către facultăţi este prezentată în Tabelul 2: 

 
Facultatea Proiecte 

competiții 
naționale 

Proiecte 
competiții 

internaționale 

Teme agenți 
economici 

Total 

Nr. 
teme 

Val.RON Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

AGRICULTURĂ 
 

2 56.399 - - 1 26.680 3 83.079 

AUTOMATICA, 
CALCULAT., 
ELECTRONICĂ 

6 1.163.887 2 14.481 - - 8 1.178.368 

DREPT - - - - - - - - 
ECONOMIE  
ȘI ADM. 
AFACERILOR 

- - - - - - - - 

EDUCAȚIE 
FIZ.ȘI SPORT 

- - - - - - - - 

HORTICULTURĂ 7 421.858 1 26.000 1 8.000 8 345.858 
INGINERIE 
ELECTRICĂ 

11 1.684.590 - - 12 201.992 20 1.886.582 

LITERE - - - - - - - - 
ȘTIINȚE 8 1.716.672 2 197.069 - - 10 1.913.741 
ȘTIINȚE 
SOCIALE 

- - - - - - - - 

MECANICĂ 5 541.355 3 380.589   8 921.944 
TEOLOGIE - - - - - - - - 
DMA 
 

- - 1 începe 
finanțarea 
în 2018 

- - - - 

DLMA - - - - - - - - 
DPPD - - - - - - - - 
SCDA CARACAL - - - - 46 477.059 46 477.059 
SCDP VÂLCEA 1 150.000 - - - - 1 150.000 
PRORECTORAT 
CERCETARE 

- - 1 149.000 - - 1 149.000 

TOTAL 40 5.764.761 10 767.139 60 713.740 105 7.215.631 

 
II.2 Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 
Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare în anul 2017 a fost realizată prin: 
- Publicarea unor articole ştiinţifice în reviste internaţionale sau naţionale recunoscute; 
- Publicarea de cărţi şi monografii ştiinţifice la edituri de prestigiu; 
- Prezentarea unor lucrări sau creaţii ştiinţifice la conferinţe din ţară sau din străinătate; 
- Propunerea şi brevetarea unor produse, metode şi servicii inovative; 
- Organizarea în cadrul instituţiei de manifestări ştiinţifice de impact; 
- Impunerea în peisajul publicistic a editurii şi a unor publicaţii ştiinţifice proprii; 
- Susţinerea de teze de doctorat şi de referate în cadrul pregătirii prin doctorat. 
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Rezultatele concrete raportate pentru anul 2017 de cadrele didactice, cercetătorii şi 
studenţii. Universităţii din Craiova pe direcţiile menţionate mai sus în Platforma online de 
înregistrare a rezultatelor cercetarii pot fi prezentate sintetic astfel: 

- apariţia a peste 700 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care peste 400 
în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi peste 300 de articole în 
volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale); 

- publicarea a peste 125 cărţi/capitole în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate; 
- 15 brevete/cereri de brevete şi produse cu drept de proprietate intelectuală 

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

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

 

 

Facultatea 

Carți/capitole cărți Articole publicate Brevete/ 
cereri de 
brevete/ 
produse  
drept de 
propriet. 
intelect. 

în 
edituri 

naț. 

în edituri 
internaț. 

în reviste 
ISI/ISI 
proc 

în 
reviste 
BDI 

în vol. 
conf. 

internaț. 

Agricultură - - 5 17 14 - 
Automatica, Calcula-
toare și Electronică 

2 4 7 100 57 - 

Drept 11 1 - 14 10 - 
Economie și Adm. 
Afacerilor 

10 
 

11 
 

13 29 25 - 

Educație Fizică și  
Sport 

0 
 

3 
 

1 3 4 1 

Horticultură 2 0 12 79 1 1 
Inginerie Electrică 10 3 4 33 76 3 
Litere 21 5 1 25 87 7 
Științe 1 3 99 21 8 - 
Științe Sociale 6 1 - 16 9 - 
Mecanică 9 4 7 11 19 3 
Teologie 3 0 - - 4 - 
DMA 2 0 5 2 - - 
DLMA 4 6 - 3 17 - 
DPPD 4 0 - 15 11 - 
TOTAL 85 41 154 278 342 15 
 

Deşi numărul total al publicaţiilor este relativ mare, se impune creşterea în continuare a 
publicaţiilor în reviste de prestigiu (ISI, ISI Proceedings, EIRH+,  IEEE Proceedings), precum şi 
în edituri internaţionale recunoscute în domeniu. 

 
III. Activitatea de cooperare cu mediul socio-economic şi cultural 
        
Cercetare aplicativă prin INCESA 
 
Una dintre direcţiile prioritare care se regăsesc în strategia de dezvoltare a Universităţii 

din Craiova este cooperarea cu mediul socio-economic şi cultural, atât în ceea ce priveşte 
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi în domeniul formării profesionale. Dezvoltarea 
acestor relaţii este facilitată de existența Infrastructurii de Cercetare în Științe aplicate – 
INCESA, fiind gestionată la nivel instituţional de către Departamentul de Relaţii cu Mediul 
Socio-Economic şi Cultural (DR-MESC).  
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Activităţile desfăşurate în anul 2017, având ca obiectiv stabilirea şi consolidarea unor 
relaţii de colaborare eficiente între Universitatea din Craiova şi principalii actori (instituţii, 
organizaţii, companii, etc.), sunt prezentate în Tabelul 4. 

 
Tabelul  4: Activități de cooperare cu mediul socio-economic 

 
Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
parteneriatului 
dintre 
Universitatea 
din Craiova   
şi mediul 
economic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asigurarea interfeţei 
dintre Universitatea din 
Craiova şi mediul 
economic prin promo-
varea unor programe de 
cercetare care să răs-
pundă cerinţelor pieţei 
pentru retehnologizare, 
restructurare şi 
modernizare 

• Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului 
dintre mediul universitar şi mediul socio - 
economic”-Ediţia aV-a 
• Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul 
economic (FORD România, Pirelli Tyres 
România, Electroputere S.A., Cummins Generator 
Technologies România SA, Kautex Textron 
Craiova, S.C. RELOC S.A.etc.) 

 
Identificarea cererilor 
agenţilor economici 
pentru formarea 
personalului din 
regiunea Sud-Vest 
Oltenia 
 
 

Organizarea unor module de formare adresate 
personalului agenţilor economici(Ford România 
S.A., Pirelli Tyres România, ELECTROPUTERE 
S.A. etc.) sau personalului din UCV: 

 Module de training pentru utilizatori CATIA ; 
 Module de training pentru utilizatori EXCEL; 
 Curs acreditat ANC - Inspector în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 
 Curs acreditat ANC - Formator;  
 Cursuri de limba engleză; limba română; limba 

germană-Module de formare derulate sub coordo-
narea DR-MESC în colaborare cu DPMI şi DLMA; 

 
 
Dezvoltarea 
colaborărilor cu 
reprezentanţi ai 
mediului socio-
economic şi cultural 
 
 
 
 
 
 

 Organizarea unor întâlniri de lucru în vederea sem-
nării unor noi parteneriate sau dezvoltării/ monito-
rizării colaborărilor existente. 
• la nivelul UCV  
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.php 
FORD România, Pirelli Tyres România, 
Electroputere S.A., Renault Group, ADIENT-
Johnson Controls România, Cummins Generator 
Technologies România SA, Kautex Textron 
Craiova, Prysmian Cabluri și Sisteme, S.C. RELOC 
S.A., Bekaert, S.C. International Automotive 
Components Group etc. 
• la nivelul fiecărei facultăţi,sub coordonarea deca-
nilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

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

Sprijinirea 
dezvoltării 
personale a 
studenţilor  
în perspec-
tiva inserţiei 
pe piaţa 
muncii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicarea agenţilor 
economici în 
dezvoltarea procesului 
de formare (licenţă / 
master) în domeniile 
de vârf oferite de 
universitate.  
 

Organizarea unor activităţi (participare în comisiile 
de licenţă şi disertaţie, prezentarea unor module de 
curs, organizarea unor seminarii şi ateliere de lucru, 
conferinţe tematice etc.). 
•  la nivelul UCV 
Vizite ale reprezentanţilor companiilor parte-
nere la diferite facultăți  
Întâlniri între reprezentanţii UCV şi reprezentanţii 
Pirelli Tyres România în vederea adoptării celor 
mai bune soluţii pentru promovarea şi derularea 
unor programe de formare la Facultatea de 
Inginerie Electrică şi la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică. 

 workshop-uri, seminarii, conferinţe susţinute de 
specialişti din cadrul companiilor partenere 
•           la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

Dezvoltarea partene-
riatului cu mediul 
economic pentru 
adaptarea ofertei 
educaţionale din 
universitate la spe-
cificul pieţei muncii 

• la nivelul UCV 
Participarea la activităţi din cadrul unor proiecte 
care au ca temă angajabilitatea tinerilor şi facilitarea 
accesului studenţilor pe piaţa muncii, în colaborare 
cu asociaţiile de studenţi si CCOC. 

 Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai companii-
lor partenere pentru stabilirea echipelor formate 
din specialişti şi cadre didactice care analizează 
planurile de învăţământ în vederea remodelării 
programelor actuale în concordanţă cu cerinţele 
pieţei muncii 

 Întâlniri de lucru în cadrul Consiliului Educaţie – 
Mediul de afaceri 

 Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor 
economici în vederea stabilirii grupurilor de specia-
lişti care vor participa la adaptarea ofertei educa-
ţionale la specificul pieţei muncii la nivelul fiecărei 
facultăţi, sub coordonarea decanilor, a reprezentanţilor 
în Consiliul DR-MESC şi DMC. 

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

• la nivelul UCV 
Derularea unor Programe de internship adresate 
studenților și masteranzilor (Pirelli Tyres România, 
Ford România, Electroputere S.A., Cummins 
Generator Technologies România SA, Kautex 
Textron Craiova, ADIENT, Prysmian Cabluri și 
Sistemeetc.) 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.php 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-
MESC 

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

Organizarea unor vizite de studiu - în funcţie de 
domeniul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-
MESC sau la nivelul UCV (Pirelli Tyres România, 
Ford România, Prysmian Cabluri și Sisteme etc.) 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
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Optimizarea activităţii 
de practică  
 
 

Chestionare adresate studenţilor şi angajatorilor – 
elaborate în cadrul proiectului „Ressources 
partagées pour l’insertion professionnelle des 
diplômés en Europe Centrale et Orientale” 
RePartI-ECO (AUF- BECO ) 
Aplicarea chestionarelor, la nivelul fiecărei facultăţi, 
sub coordonarea CCOC, decanilor şi a reprezen-
tanţilor în Consiliul DR-MESC. Utilizarea parteneria-
tului cu mediul de afaceri pentru obţinerea 
feedback-ului necesar corelării programelor 
educaţionale cu cerinţele pieţei muncii. 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/sondaje.php 

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

• la nivelul UCV 
 http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

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

msec/legatura_univ.php 
 FORUMUL CARIEREI;  
 BUZZ-CAMP; 
 CUMMINS GRADUATE PROGRAM; 
 ADECCO WAY TO WORK; 
 TECHNOLOGY THAT FUELS YOUR FUTURE– 

Kautex 
 Programe adresate studenților și masteranzilor: 

Pirelli Tyres România, Ford România, Electroputere 
S.A., Cummins Generator Technologies România 
SA, ADIENT, IAC Balș, Prysmian Cabluri și 
Sisteme, BEKAERT etc. 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

Derularea unor 
programe 
educaționale 

• la nivelul UCV 
- Ford Scholarship 2016-2017; 
- Proiect Ford – MOCK ”Îmbunătățiți abilitățile și 

cunoștințele utilizând evaluarea formativă” 
- Start your career! – ADIENT Sucursala Craiova 
- Drive Your Future -Renault; 
- Drive Your Career@Renault; 
- Tallent in Action – Pirelli; 
- Drive your future – Grow with us (Pirelli) 
- Study for your future – Pirelli; 
- Build the Future – The Prysmian Group – 

Graduate Program etc. 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.php 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/locuri_munca.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/locuri_munca.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
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Participarea 
studenţilor la 
programe de 
voluntariat 

• la nivelul UCV 
 Zilele porţilor deschise Ediția a XV-a; 
 Ford Driving Skills for Life - Program de conducere 
defensivă;  

 Proiect „Adoptă un liceu”,  
 Programul „After school” în cadrul proiectului 
AUL etc. 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.php 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea 
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidarea 
rolului 
universităţii 
în viaţa  
socio-ec. a 
regiunii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participare la 
elaborarea strategiei 
de dezvoltare 
regională / locală  

- Întâlniri de lucru în cadrul Comisiei judeţene 
privind incluziunea socială 

 Participare la elaborarea: Planului Regional de 
Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), Planului 
Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM), 
Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) 

Identificarea unor 
colaborări la nivel 
local şi regional 

 
 
 
 
 

 

- Întâlniri de lucru în cadrul Consorţiului Regional 
Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia, Asociaţia 
Patronatelor, Agenţi economici, Camera de Comerţ 
şi Industrie, AJOFM, Inspectoratele şcolare Dolj, 
Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi etc.)  
- Organizarea unor întâlniri de lucru cu 
reprezentanţii inspectoratelor şcolare din regiune în 
vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre 
mediul socio-economic, universitate şi liceele din 
domeniul profesional şi tehnic. 
- Promovarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi 

regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, 
adresate comunităţii 

- Dezvoltarea unor colaborări cu agenţii economici şi 
autorităţile locale/regionale în cadrul Clusterelor  
- Întâlniri de lucru “Resursa umană în regiunea 
S-V Oltenia” 
- Întâlniri de lucru AUL (Cummins Generator 
Technologies România, Kirchhoff Automotive 
România, Popeci Grup, Ford România, Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj, S.C. SITCO Service S.R.L., 
Liceul Tehnologic Auto, CNDIPT, Universitatea din 
Craiova – DR-MESC) 

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

 
 

IV. BIBLIOTECA 
 

Biblioteca Universităţii din Craiova, prin activitatea sa, are ca obiective dezvoltarea continuă a 
colecţiilor care să satisfacă în mod eficient cerinţele utilizatorilor, îmbunătăţirea infrastructurii existente, 
mărirea spaţiilor de depozitare şi creşterea spaţiilor de studiu, precum şi dotarea lor corespunzătoare, 
îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite, îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii prin organizarea de 
manifestări educative, culturale şi ştiinţifice specifice, extinderea colaborării cu bibliotecile din ţară şi din 
străinătate pentru realizarea de împrumuturi şi schimburi de publicaţii. 

 
 
 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
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În ceea ce privește activitatea înregistrată în anul 2017, Biblioteca a înregistrat un 
număr de 18.208 de utilizatori înscrişi, care au consultat 172.627 de publicaţii (cărţi, 
publicaţii periodice). Frecvenţa cititorilor a fost de 67.923 utilizatori (vizite la bibliotecă). 
Site-ul Bibliotecii a înregistrat un număr de 256.189 vizite. 

Realizarea obiectivelor menționate anterior a fost asigurată, în cursul anului 2017, prin 
următoarele tipuri de activități: 

I. Achiziția de publicații noi (cărţi, periodice etc.) In evidenţele Bibliotecii s-au 
înregistrat 6738 volume  noi, în valoare de 156.247,61 lei, astfel: 
• Comenzi:      1167 volume, valoare    63.126,24 lei; 
• Donaţii:       4629 volume, valoare    64.341,50 lei; 
• Schimb de publicaţii intern şi internaţional:      688 volume, valoare    28.414,97 lei; 
• Legea “Depozitului Legal”                                  254 volume, valoare         364,90 lei; 

 
II. Abonamente  la baze de date ştiinţifice în cadrul Programului ANELIS PLUS: Au fost 
abonate 12 baze de date, însumând peste 30.000 reviste, valoarea abonamentului fiind de 
209.476,30 lei 

Deși au existat probleme legate de procesul efectiv de achiziție realizat de Asociația 
ANELIS PLUS, o parte dintre bazele de date abonate in anul anterior au continuat sa ofere acces 
la publicațiile din 2017. Din statistica oferită de ANELIS au fost 189.462 de accesări ale 
utilizatorilor de la UCV, pe bază de IP şi prin acces mobil. 
I. Abonamente la publicații care conțin norme si standarde: 426 ex., valoare 11.963,21 lei 
II. Schimb de publicaţii intern şi internaţional: 
• 161 parteneri: 92 interni, 69 externi 
• Primiri: 712 volume, valoare 28.981,11 lei:  
• Expedieri: 908 volume, valoare 25.668,54 lei: 
 În cadrul activităţii de împrumut interbibliotecar s-au înregistrat 595 de solicitări, din 
care au fost soluţionate 222 (atât ca bibliotecă furnizoare, cât şi beneficiară), oferindu-se totodată 
un număr de aproximativ 403 de referinţe bibliografice şi 588 de titluri adiacente cererilor 
nerezolvate. 
III. Creșterea numărului de înregistrări bibliografice in catalogul online. 
La sfârşitul anului 2016, catalogul online cuprindea un număr de  294.280 de înregistrări 
bibliografice. În 2017, în catalogul electronic (online) al Bibliotecii au fost introduse  13.127 
înregistrări (titluri) noi, prin retroconversie şi achiziţie, cu un total de 34469 volume 
inventariate din care: 
Carte: 12545 înregistrări (titluri) cu 24815 volume 
Resurse electronice 393 titluri  
Seriale: 56 înregistrări (titluri) cu 1967 volume 
Standarde: 491 înregistrări(titluri) cu 542 volume 

Activităţile de documentare şi comunicare electronică a informaţiei către utilizatori 
au realizat un număr de aproximativ 10.051 de tranzacţii virtuale.  

Anul 2017 a însemnat pentru Bibliotecă şi activităţi de organizare, inventariere, 
împachetare, transport pentru unele publicaţii existente în anumite locaţii: 

- inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţii de Teologie conform legii în urma 
reorganizării personalului; 

- inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii F.E.A.A - Sala de lectură  conform legii în urma 
reorganizării personalului; 

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

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

- inventarierea fondului de publicaţii a Depozitului Legal Carte conform legii în urma 
reorganizării personalului; 
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- efectuarea propunerilor pentru casare; 
- inventarierea patrimoniului de gestiune al Bibliotecii. 

S-a continuat dezvoltarea „Bibliotecii digitale” iniţiată în cadrul proiectului POSDRU, 
„Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare” 
ajungându-se la un număr de aproximativ 44.000 pagini scanate şi prelucrate din lucrări vechi 
ale unor personalităţi ce au activat în diverse domenii: economie, drept, sociologie, istorie etc., 
precum şi coperţi şi cuprinsul publicaţiilor nou intrate în Bibliotecă în 2017.  

S-au realizat materiale informative care să faciliteze accesul  utilizatorilor la resursele 
info-documentare existente în Bibliotecă, precum: „semne de carte” (cu informaţii succinte 
privind Biblioteca), flyere, postere. De asemenea, cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de la 
înfiinţarea Universităţii din Craiova, s-a elaborat lucrarea digitală „Un Acum, clădit pe Ieri: 
Biblioteca Universităţii din Craiova în imagini: Album”. 

Biblioteca a organizat evenimente culturale de tipul: Şedinţa de lucru a Secţiunii 
„Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor 
din România cu tema „Probleme şi soluţii comune în Circulaţia Documentelor şi Împrumutul 
Interbibliotecar românesc”, „Şcoala altfel”, „Ziua Europei”, „1 Iunie” (în cadrul Bibliotecii 
Germane), „3 Octombrie –Reunificarea Germaniei”, 5 Decembrie – Remember – 22 ani de 
existenţă a Bibliotecii Germane UCV ”. 

De asemenea, au avut loc stagii de practică aferente Planului de învăţământ pentru 
studenţii Facultăţii de Litere si FEEA. 

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

Angajaţii Bibliotecii sunt membri ai „Asociaţiei Bibliotecarilor din România”. În 
această calitate, ei participă la sesiunile de comunicări si la conferințele organizate de ABR. 
Astfel, în 2017 reprezentanţi ai Bibliotecii UCV au participat la „Conferinţa Naţională a 
Asociaţiei Bibliotecarilor din România” cu tema “Biblioteci. Societate. Multiculturalitate”. 

Ca membru al Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi 
Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus”, Universitatea din Craiova a 
semnat contractul subsidiar alături de celelalte 84 de instituţii membre, în vederea implementării 
proiectului „Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de 
Cercetare şi Educaţie din România – ANELIS PLUS 2020” (Contract de finanţare nr. 1/Axa 
1/18.07.2017), beneficiind astfel de un statut care îi permite continuarea accesului la 11 baze de 
date ştiinţifice cu aproximativ 30.000 de reviste, cu o statistică de utilizare de 219.611 de 
accesări (pe baza IP-urilor plus acces mobil). 

 În anul 2017, Universitatea din Craiova a plătit 465.976,69 lei, reprezentând 
contravaloarea implementării primului an de proiect ANELIS PLUS 2020.   

De asemenea, statutul de membru al Asociaţiei Române de Standardizare, obţinut în 
2013, i-a conferit Bibliotecii şi în 2017 anumite facilităţi în ceea ce priveşte accesul la 
publicaţiile editate de către aceasta, reuşind astfel să asigure continuitatea colecţiei 
impresionante de standarde. 
 
 
 
 
           PRORECTOR, 
        
      Prof.univ.dr. RADU CONSTANTINESCU 
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 I. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 
Direcţia Economică asigură activitatea financiar-contabilă a universităţii şi evidenţa 

tuturor surselor acestei instituţii. Este structurată pe 4 birouri: Biroul Financiar si Urmarire 
Creante si Datorii, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune, Biroul Resurse 
Extrabugetare si Fonduri Speciale si Biroul pentru Activitate Economica. 

Situaţia financiară a Universităţii din Craiova pe surse de finanţare şi tipuri de 
cheltuieli în perioada 2016-2017. 

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 2017 a fost de 131.754.770 lei, cuprinzând: 
• Finanţarea instituţională alocată conform contractului instituţional în temeiul 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în valoare de 96.303.953 lei a fost 
compusă din: 
o Finanţare de bază în sumă de 87.447.808 lei, 
o Finanţare pentru plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti în sumă de 

3.640.770 lei aferentă anului 2017, 
o Finanţare pentru granturi de doctorat în sumă de 4.022.600 lei, 
o Finanţare pentru Fondul de dezvoltare instituţională în sumă de 1.015.000 lei, 
o Finanţare pentru proiecte din Fondul pentru Situaţii Speciale în sumă de 177.775 

lei. 
În data de 28 decembrie 2017 s-a restituit suma de 22.413,63 lei, sumă neutilizată pentru 

proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instiuţională. 
• Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în temeiul 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în sumă de 35.450.817 lei a fost 
compusă din sume alocate pentru: 
o Subvenţii cămine-cantine în valoare de 3.578.166 lei; 
o Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 26.296.916 

lei; 
o Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 697.000 lei; 
o Finanţarea obiectivelor de investiţii în valoare de 400.000 lei; 
o Finanţarea reparaţiilor capitale şi a altor obiective de investiţii de 4.476.000 lei; 
o Sprijin achiziţii calculatoare în sumă de 2.735 lei. 

 

 
Figura 1 

 

 

 



 

 

37 

 
O analiză a finanţării bugetare primite în anul 2017, comparativ cu anul 2016 este 

prezentată în Tabelul 1 şi conduce la aprecierile de mai jos.  
Finanţarea bugetară a crescut, în anul 2017 spre deosebire de anul 2016 cu 

22.230.885 lei (respectiv cu 20.30%), atât ca urmare a creşterii finanţării instituţionale, prin 
efectul majorării finanţării de bază şi prin alocarea de fonduri pentru plata hotărârilor 
judecătoreşti în sumă de 3.640.770 lei, cât şi ca urmare a creşterii finanţării complementare.  

 
 
 
 

Tabelul 1 – Analiza în dinamică a finanţării instituţionale în perioada 2016-2017 
 

Tip finanţare Încasări 
Anul 2016 

Încasări 
Anul 2017 

Modificare 2017/2016 

Modificare 
absolută 

Modificare 
relativă 

Finanţare 
instituţională 91 002 742 96 281 539 5 278 797 5.80% 

Finanţare 
complementară 18 498 729 35.450.817 16 952 088 91.63% 

Total finanţare 
bugetară 109 501 471 131 732 356 22 230 885 20.30% 

 

 
Veniturile extrabugetare ale Universităţii din Craiova (Figura 2) pentru anul 2017 au 

fost de 70.708.954 lei (sursa F+ sursa D) , provenind din:  

• Venituri proprii în sumă totală de 29.537.061 lei (41.77% din total venituri extrabugetare) 
din care: venituri conform Tabelului 2.  
 

Tabelul 2 – Analiza structurii veniturilor proprii în anul 2017 
 

Categorii de venituri proprii Valoare 
Procent din 

venituri 
proprii 

Venituri din taxe de şcolarizare 19.879.577  lei 67.30% 
Venituri din închirieri de spaţii (inclusiv 
subunităţi) 525.427 lei 1.78% 

Venituri din dobânzi 1.385 lei 0.01% 
Venituri din prestări servicii (inclusiv 
subunităţi) 393.685 lei 1.33% 

Venituri din sponsorizări (inclusiv 
subunităţi) 665.887 lei 2.25% 

Venituri din valorificarea unor bunuri 15.632  lei 0.05% 
 Venituri din organizare cursuri de 
calificare 1.637.905 lei 5.55% 

Venituri din împrumuturi – linii credit 2.805.207 lei 9.50% 
Alte venituri (inclusiv subunităţi) 3.612.356  lei 12.23% 

 
• Venituri primite de la UE/alţi donatori din fonduri externe nerambursabile în sumă totală 
de 9.132.149 lei (21.25% din total venituri extrabugetare) din care: 

-  Sume primite de la Uniunea Europeană 2007-2013: 103.962 lei 
  

-  Sume primite de la Uniunea Europeană Programe 
Operationale 2014-2020: 

 
                         9.028.187 lei                       

• Venituri din alte facilităţi şi instrumente postaderare în sumă totală de 4.067.092 lei 
(4,93% din total venituri extrabugetare)  
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• Venituri primite de la UE/alţi donatori prin Mecanismul Financiar SEE în sumă totală de 
321.836 lei (2,09% din total venituri extrabugetare) din care: 
 

- Mecanismul Financiar SEE 264.884 lei 
- Subvenţii de la bugetul de stat-cofinanţare publică 56.952 lei 

• Venituri provenite din activitatea de cercetare în sumă totală de 8.547.367 lei (12,09% din 
total venituri extrabugetare) din care: 

- Contracte de cercetare Universitatea din Craiova      6.345.313 lei 
- Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea 712.430 lei 
- Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal  1.489.624 lei 

 
La acestea se adaugă veniturile din producţia nevândută în sumă de 503.665 lei şi clienţi 

de încasat de 80.437 lei. 
• Venituri din microproducţie în sumă totală de 11.322.235 lei (16,01% din total venituri 
extrabugetare) din care: 

- S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor)  10.821.446 lei 
- S.D. Banu Mărăcine (valorificarea produselor) 500.789 lei 

  
La acestea se adaugă venituri din producţia nevândută în sumă de 2.633.967 lei şi clienţi 

de încasat de 479.402 lei. 
• Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală de 6.293.115 lei (8,49% din total venituri 
extrabugetare) din care: 
              - Venituri din taxe cazare                                                                               5.507.492 lei 
(inclusiv regie hrană şi venituri închiriere spaţii) 
   - Venituri din hrană                                                                                           785.623 lei 
Proiecte ROSE        1.488.099 lei
        
-  Din totalul veniturilor proprii Subvenţii primite în cadrul Programelor FEGA implementare 

APIA pentru anul 2016 şi parţial pentru anul 2017 - 3.779.647 lei. 

 
Figura 2 

 
 

 Figura 2 prezintă analiza structurii veniturilor extrabugetare obţinute de Universitatea din 
Craiova în anul 2017, pe feluri de venituri. Se poate constata că ponderea cea mai mare în totalul 
veniturilor extrabugetare este deţinută de veniturile proprii ale Universităţii din Craiova 
(41.77%) urmată de ponderea veniturilor aferente activităţii de programe operaţionale (12.92%).  
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 Pe poziţiile următoare regăsim: veniturile din activitatea de cercetare, venituri din 
microproducţie, veniturile proprii cămine-cantine, veniturile din alte facilităţi şi instrumente 
postaderare, subvenții APIA, proiecte ROSE şi veniturile aferente mecanismului financiar SEE. 

Tabelul 3 – Analiza în dinamică a veniturilor extrabugetare în perioada 2016-2017 

Tipuri de venituri 
proprii 

extrabugetare 

2016 2017 2017/2016 

Venituri Pondere Venituri Pondere Modificare 
absolută 

Modificare 
relativă 

Venituri proprii 23 090 082 38.76% 29 537 061 41.77% 6 446 979 27.92% 

Cercetare 6 568 644 11.02% 8 167 154 11.55% 1 598 510 24.00% 

Microproducţie 8 020 128 13.46% 7 922 801 11.20% -97 327 -1.00% 
Venituri proprii 
cămine-cantine 5 056 582 8.49% 6 293 115 8.90% 1 236 533 24.45% 

Programe 
operaţionale 12 658 650 21.25% 9 132 149 12.92% -3 526 501 -27.85% 

Mecanismul 
Financiar SEE 1 246 897 2.09% 321 836 0.46% -925 061 -74.18% 

Alte facilităţi şi 
instrumente 
postaderare 

2 939 995 4.93% 4 067 092 5.75% 1 127 097 38.33% 

Subventii primite 
in cadrul Progra-
melor FEGA 
implementare 
APIA 

0  3 779 647 5.35% 3 779 647 100 % 

Proiecte ROSE 0  1 488 099 2.10% 1 488 099 100% 
TOTAL 59 580 978 100% 70 708 954 100% 11 127 976 18.67% 

Din analiza comparativă a veniturilor extrabugetare efectiv realizate în anul 2017 
comparativ cu anul 2016 (Tabelul 3) se constată o creştere cu 11.127.976 lei,  respectiv cu 
18.67%, determinată în primul rând de creşterea altor facilităţi şi instrumente postaderare cu 
1.127.097 lei (respectiv cu 38.33%), în al doilea rând de creşterea veniturilor proprii cu 
6.446.979 lei (respectiv cu 27.92%) şi în al treilea rând de creşterea veniturilor din activitatea de 
cămine-cantine cu 1.236.533 lei (respectiv cu 24.45%).  

Îndreptându-ne atenţia asupra veniturilor proprii realizate de Universitatea din 
Craiova (Tabelul 4), constatăm că acestea au înregistrat o creştere în anul 2017 comparativ cu 
2016 (o creştere cu 6.446.979 lei, respectiv 27.92%). 

Această creştere este influenţată de faptul că în anul 2017 s-au efectuat împrumuturi din 
linia de credit în sumă de 2.805.207 lei, pentru susţinerea programelor operaţionale.  

În anul 2017 comparativ cu anul 2016, în mărime absolută, creşterea veniturilor 
extrabugetare s-a datorat în cea mai mare măsură creşterii veniturilor din: sponsorizări (cu 
543.641 lei), organizarea de cursuri de calificare (cu 63.664 lei), alte venituri, inclusiv subunităţi 
(cu 2.676.957 lei) şi din taxe de şcolarizare (cu 837.033 lei).  

În schimb, o situaţie nefavorabilă constatăm în cazul următoarelor categorii de venituri: 
• venituri din închirieri de spaţii care au înregistrat o scădere cu 395 293 lei (cu 42.93%); 
• venituri din prestări servicii (inclusiv subunităţi) care au înregistrat o reducere cu 77.559 

lei (cu 16.45%); 
• venituri din valorificarea unor bunuri au înregistrat o scădere cu 1.102 lei (cu 6.58%); 
• venituri din dobânzi care s-au redus cu 5.569 lei (respectiv cu 80%). 
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Tabelul 4 – Analiza în dinamică a veniturilor proprii pe categorii de venituri 
 în perioada 2016-2017 

 

Categorii de venituri proprii 2016 2017 

2017/2016 

Modificare 
absolută 

Modificare 
relativă 

(%) 

Ven. din taxe de şcolarizare 19 042 544 19 879 577 837 033 4.39% 

Ven. din închirieri de spaţii 920 720 525 427 -395 293 -42.93% 

Ven. din dobânzi 6 954 1 385 - 5 569 -80.00% 

Ven. din prestări servicii 
(inclusiv subunităţile UCV 471 244 393 685 -77 559 -16.45% 

Ven. din sponsorizări 
(inclusiv subunităţile UCV 122 246 665 887 543 641 444.71% 

Ven. din valorificarea unor 
bunuri 16 734 15 632 -1 102 -6.58% 

Alte venituri (inclusiv 
subunităţile UCV) 935 399 3 612 356 2 676 957 286.18% 

Ven. din organizare cursuri 
de calificare 1 574 241 1 637 905 63 664 4.04% 

Împrumuturi accesate din 
linii de credit pt. finanţarea 
activităţii de învăţământ şi a 
activităţii proiectelor 
finanţate din FEN 

0 2 805 207 2 805 207 100% 

TOTAL VENITURI 
PROPRII 23 090 082 29 537 061 6 446 979 27.92% 

 
În concluzie, în anul 2017 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de 

202.441.310 lei. O analiză comparativă a încasărilor totale din anul 2017, faţă de cele din 
2016, reflectă o crestere cu 33.358.861 lei. 

 

Tabelul 5 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în perioada 2016-2017 

Nr. 
Crt. Denumire indicatori 

2016 2017 

Cheltuieli 
Pondere 
în total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

Pondere 
în total 

cheltuieli 

1 Cheltuieli de personal (art 10) 115 172 134 67.48% 126 857 007 63.63% 
2 Bunuri şi servicii (art 20) 24 309 886  14.25% 28 295 554  14.19% 
3 Dobânzi (art 30) 78 050 0.05% 28 679 0.01% 
4 Proiecte fin. din fd. nerambursabile (art 56) 2 931 321 1.72% 3 108 864 1.56% 
5 Proiecte fin. din fd. nerambursabile (art 58) 746 814 0.44% 9 752 123 4.89% 
6 Asistenţă sociala (art 57) 336 579  0.20% 374 573 0.18% 
7 Burse (art 59) 10 802 176 6.33% 23 991 098 12.05% 

8 Cheltuieli de capital (art 70) 7 625 832 4.47% 5 586 128 2.80% 
9 Rambursări de credite (art 81)  8 652 753 5.07% 1 538 176 0.77% 

10 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 0 0 -165 131 -0.08% 

 CHELTUIELI TOTALE 170 655 544 100% 199 367 071 100% 
 

Analiza structurală a cheltuielilor totale în perioada supusă analizei (2016 - 2017) este 
redată în Tabelul 5. În plus, am considerat oportun să realizăm evoluţia comparativă a cheltuie-
lilor totale, pe articole bugetare, în perioada analizată (Figura 3). 
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Figura 3 

 

Tabelul 6 – Analiza în dinamică a cheltuielilor totale în perioada 2016-2017 

Nr. 
Crt. Denumire indicatori 2016 2017 

Modificare 
absolută  

2017/2016 

Modificare 
relativă % 
2017/2016 

1 Cheltuieli de personal 115 172 134 126 857 007 11 684 874 10.14% 
2 Bunuri şi servicii 24 309 886  28 295 554  3 985 668 16.39% 
3 Dobânzi 78 050 28 679 -49 371 -63.25% 
4 Proiecte finanţate din FEN 2 931 321 3 108 864 177 543 6.06% 

5 Proiecte finanţate din 
FEN(2014-2020) 746 814 9 752 123 9 005 309 1205.83% 

6 Asistenţă socială 336 579  374 573  37 994 11.29% 
7 Burse 10 802 176 23 991 098 13 188 922 122.09% 
8 Cheltuieli de capital 7 625 832 5 586 128 -2 039 704 -26.74% 
9 Rambursări de credite  8 652 753 1 538 176 - 7 114 577 - 88.22% 

10 Plăţi efectuate în anii precddenți 
și recuperate în anul curent 0 -165 131 -165 131 100% 

 CHELTUIELI TOTALE 170 655 544 199 367 071 28 711 527 16.82% 
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Analiza în dinamică a cheltuielilor totale în perioada 2015-2017 este redată în Tabelul 6, 

iar analiza structurală a cheltuielilor totale la nivelul anului 2017 este prezentată în Figura 4. 
În anul 2017 comparativ cu anul 2016, se observă o creştere a cheltuielilor totale cu 

28.711.527 lei, respectiv cu 16.82%, determinată în cea mai mare măsură de creşterea 
cheltuielilor aferente burselor şi salariilor, s-au plătit şi hotărâri judecătoreşti în sumă de 
10.328.850 lei. O contribuţie la creşterea cheltuielilor totale ale Universităţii din Craiova au avut 
şi celelalte categorii de cheltuieli. 

 

 
Figura 4 

 
 O analiză detaliată a cheltuielilor aferente activităţilor de cercetare ştiinţifică, cămine-
cantine, programe operaţionale şi microproducţie este 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).  

Totalul contractelor de cercetare fără TVA derulate de Universitatea din Craiova în 
perioada 2016-2017 a fost de: 

• 34 de contracte în valoare totală de 4.057.656 lei în anul 2016 
• 45 de contracte în valoare totală de 5.448.912 lei în anul 2017; 
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Figura 5 

 
În Figura 5 este prezentată structura contractelor de cercetare fără TVA derulate de 

Universitatea din Craiova în anul 2017 şi cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare. 
În privinţa contractelor de cercetare cu mediul de afaceri (contracte de cercetare cu 

TVA), acestea prezintă următoarea structură: în anul 2016 s-au derulat un număr de 21 contracte 
cu o valoare de 592.202 lei, iar în anul 2017 s-a derulat un număr de 23 contracte în valoare de 
896.401 lei. 

În scopul susţinerii activităţii de cercetare s-a menţinut Fondul de Cercetare al 
Facultăţilor colectând venituri în 2017 în sumă de 1.435.564 lei şi Fondul de Cercetare 
Centralizat în care s-au colectat 541.455 lei. 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare sunt prezentate în Figura 6. 
 

 
Figura 6 

 
În anul 2016 cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare au fost în valoare de 

7.264.989 lei, iar în anul 2017 valoarea acestora a fost de 5.305.551 lei, prezentând structura din 
Figura 7.  

Se poate constata o scădere a cheltuielilor activităţii de cercetare în anul 2017 faţă de anul 
2016 cu 1.959.438 lei (26.97%). 
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Figura 7 

 

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 2016-2017 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 2016-2017 

 

Subunităţi 
2016 2017 

Venituri Cheltuieli Rezultat Venituri Cheltuieli Rezultat 

SCDP 
Vâlcea 1 081 959 1 244 261 -162 302 712 430 1 178 257 -465 827 

SCDA 
Caracal 836 827 942 050 -105 223 1 489 624 1 673 652 -184 028 

  
 Analizând activitatea de cercetare a acestor subunităţi în perioada 2016-2017, se constată 
că în cazul SCDP Vâlcea, veniturile au scăzut în anul 2017 faţă de 2016. 
 La sfârşitul anului 2017 S.C.D.P. Vâlcea înregistrează venituri din producţia nevândută 
de 490.621 lei şi venituri din clienţi în sumă de 71.135 lei.  
 În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate, acestea au înregistrat un trend descedent în anul 
2017 comparativ cu 2016. 
 În cazul SCDA Caracal, în perioada 2016 - 2017, veniturile au crescut semnificativ în 
anul 2017 faţă de anul 2016.  
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2. Activitatea cămine-cantine 
 
Activitatea cămine-cantine se finanţează atât din subvenţii de la bugetul de stat, cât şi din 

venituri proprii cămine-cantine. Analiza veniturilor aferente activităţii cămine-cantine în 
perioada 2016– 2017 este redată în Figura 8.  

 

 

 
Figura 8 

 
În anul 2017 comparativ cu anul 2016, s-a înregistrat o creştere cu 1.476.993 lei 

(respectiv 17.60%) a veniturilor totale aferente activităţii cămine-cantine, pe seama creşterii 
veniturilor proprii cămine-cantine cât şi a subvenţiilor cămine-cantine.  

 
Tabelul 8 – Cheltuielile aferente activităţii cămine-cantine în perioada 2016-2017 

Denumirea indicatorilor Articol 
bugetar 2016 2017 

Modificare 
absolută 

2017/2016 

Modificare 
relativă % 
2017/2016 

Cheltuieli de personal 10 2 650 948  3 376 116  725 168 27.36% 
Bunuri şi servicii 20 4 639 810  4 806 348 166 538 3.59% 
Cheltuieli de capital 70 2 905 431 771 104 -2 134 327 -73.46% 
Plati efectuate in anii 
precedent si recuperare 
in anul curent 

85 0 -1 197 -1 197  

Cheltuieli totale - 10 196 189 8 952 371 -1 243 818  -12.20% 
 
Analiza cheltuielilor efectuate pentru activitatea cămine-cantine (Tabelul 8) evidenţiază, 

în anul 2017 comparativ cu anul 2016, o diminuare cu 1.243.818 lei (respectiv 12.20%) a 
cheltuielilor totale aferente acestei activităţi, pe seama diminuării semnificative a cheltuielilor de 
capital (cu 73.46%).   

 
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. 
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În acest scop, în anul 2016, Universitatea din Craiova a accesat 5 proiecte de tip POC, 
continuând, în egală măsură, urmărirea recuperării sumelor aferente proiectelor finanţate din FSE 
şi FEDR a căror demarare a avut loc în anii anteriori. Aceste proiecte s-au derulat şi în cursul 
anului 2017 şi a mai fost contractat un proiect de tip transfrontalier.   

Veniturile totale aferente activităţii programe operaţionale realizat în 2017 sunt în sumă 
totală de   9 132 149 (Figura 9).  

 

 
Figura 9 

Evoluţia cheltuielilor aferente activităţii de Programe Operaţionale este redată în Tabelul 
9. Analizând trendul acestora în perioada 2016-2017, se constată o creştere semnificativă cu 
8.483.824 lei, respectiv cu 1136%. 

 
Tabelul 9 – Prezentarea structurală şi în dinamică a cheltuielilor aferente activităţii Programe 

Operaţionale în perioada 2016-2017 
 

Nr  
crt 

Denumire 
indicatori 

2016 2017 
Modificare 

absolută 
2017/2016 

Modificare 
relativă % 
2017/2016 Cheltuieli 

Pondere în 
total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

Pondere 
în total 

cheltuieli 

1 Cheltuieli de 
personal 745 822 99,87% 4 089 488 44.31% 3 343 666 448.32% 

2 Bunuri şi 
servicii 992 0,13% 2 164 931 23.45% 2 163 939 218139.01% 

3 
Alte cheltuieli 
(asistenţă 
socială, burse) 

0 % 0 % 0 0% 

4 Cheltuieli de 
capital 0 % 2 976 219 32.24% 2 976 219  

 CHELTUIELI 
TOTALE 746 814 100.00% 9  230 638 100.00% 8 483 824 1136.00% 

 
4. Activitatea de microproducţie 

  
În perioada 2016 – 2017 activitatea de microproducţie a Universităţii din Craiova s-a 

realizat prin intermediul celor două subunităţi SCDA Caracal şi SD Banu Mărăcine. Prin 
activitatea de microproducţie s-a urmărit valorificarea rezultatelor cercetării prin implementarea 
lor în producţie, în vederea obţinerii de resurse financiare în vederea dezvoltării lor. 
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SCDA Caracal 

 

Veniturile realizate de SCDA Caracal în anul 2017 au fost în sumă de 10.821.446 lei. La 
acestea se adaugă venituri din producţia nevândută în sumă de 1.297.794 lei şi veniturile din 
clienţi în sumă de 227.745 lei.  

 
Figura 10 

 
 Evoluţia cheltuielilor efectuate în perioada analizată în cadrul activităţii de producţie la 
SCDA Caracal este redată în Figura 11 şi arată o creştere în anul 2017, comparativ cu anul 2016, 
cu 3.176.558 lei, respectiv cu 38.91% datorându-se în mare parte achiziţiei de inputuri de către 
S.C.D.A Caracal fără a mai fi nevoie de contribuţia adusă de asociatul S.C. Dancor Prodaliment 
SRL.  
 

 
Figura 11 
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SCDA Caracal a virat către asociatul SC DANCOR PRODALIMENT SRL, în baza 
contractului de asociere, suma de 697.020 lei, reprezentând diferenţă aport 2015-2016, rămânând 
de virat către acesta suma de 266.287 lei, cotă parte din profitul realizat în 2016.  

În anul 2017, SCDA Caracal a susţinut activitatea de producţie şi cercetare fără 
contribuţia SC DANCOR PRODALIMENT SRL, achiziţionând inputuri agricole (îngrăşăminte, 
pesticide, combustibil, sămânţă, etc.), a efectuat lucrări agricole cu forţă de muncă proprie şi 
utilaje proprii. În acest sens au fost achiziţionate de către  SCDA Caracal în cursul anului 2017 
utilaje şi echipamente agricole în valoare totală de 3.999.150 lei, TVA inclus, pentru care s-au 
efectuat plăţi de 1.999.575 lei, TVA inclus, restul sumei urmând a fi platită în cursul anului 
2018. 

La sfârşitul anului 2017, SCDA Caracal a rămas cu producţie nevândută de 1.320.137 lei, 
clienţi de încasat 345.035 lei, producţie în curs de execuţie 3.865.000 lei. 
 O analiză structurală a cheltuielilor efectuate în cadrul activităţii de microproducţie la 
SCDA Caracal, în anul 2017, pe tipuri de cheltuieli, este prezentată în figura de mai jos: 
 

 
Figura 12 

 
 SD Banu Mărăcine  

 

Analizând activitatea SD Banu Mărăcine, în anul 2017  a realizat venituri în sumă de 
500.789 lei, din valorificarea producţiei agricole si subvenţiei APIA. 

 

 
Figura 13 
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În anul 2017 SD Banu Mărăcine a realizat şi venituri din chirii în sumă de 369.020 lei.  
De asemenea urmează a se încasa subvenţii APIA pentru plantaţia de viţă de vie în sumă 

de 246.110 lei si venituri din spaţii închiriate de 251.657 lei. 
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de SD Banu Mărăcine, acestea au înregistrat, în 

anul 2017 faţă de anul 2016, o scădere cu 439.982 lei determinată de scăderea cheltuielilor 
materiale. Au fost efectuate cheltuieli de capital în valoare de 328.147 lei. 

 

 
Figura 14 

  Totuşi trebuie remarcat că, la o analiză structurală a cheltuielilor totale efectuate 
în cadrul activităţii de microproducţie la SD Banu Mărăcine în anul 2017, ponderea 
semnificativă în total cheltuieli este deţinută de cheltuielile de capital, urmată de cheltuielile de 
personal. 

 
Figura 15 

 
În anul 2016 s-a înfiinţat o plantaţie de viţă de vie în suprafaţă de 10 ha cu finanţare 

F.E.G.A. prin APIA, proiect depus in anul 2015, care se desfăşoară pe durata a 3 ani, finanţarea 
aferentă anului 2017 urmând a se încasa în 2018. 

SD Banu Maracine are la data de 31.12.2017 stocuri de băuturi alcoolice în sumă de 
1.336.173 lei. 

În condiţiile în care, nivelul limitat al resurselor financiare s-a făcut simţit chiar şi în anul 
2017, Direcţia Economică a contribuit efectiv la menţinerea echilibrului bugetar prin asigurarea 
continuităţii plăţilor. 
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II. DIRECȚIA RESURSE UMANE 
 

 Politica de resurse umane a Universităţii din Craiova a pus cu precădere accentul pe 
asigurarea necesarului de resurse umane în vederea desfășurării procesului didactic. 

Creșterea competitivității resursei umane are un rol deosebit de important în menținerea 
și creșterea statutului asumat de UCv.  

Punctul central al activității conducerii Universității din Craiova îl constituie asigurarea 
calității educației, care se obține prin antrenarea tuturor membrilor comunității academice cu 
scopul atingerii obiectivelor stabilite pe termen mediu și lung și obținerea de avantaje atât pentru 
comunitatea academică dar și pentru societate. 

Rectoratul UCv a căutat soluții pentru sprijinirea personalului didactic în activitatea de 
cercetare prin alocarea de împrumuturi pe termen limitat între tranșele de finanțare pentru plata 
salariilor, reglementarea fondurilor alocate cercetării din granturile doctorale, precum și promo-
varea unei inițiative de susținere a unor posturi ocupate de cei mai performanți tineri asistenți de 
cercetare.  

Au fost realizate aproape toate activitățile propuse prin Strategia în domeniul Resurselor 
Umane din  Planul Operațional 2017.  

 Ca parte a strategiei managemenului resurselor umane, UCV sprijină cadrele didactice în 
activitatea de dezvoltare personală și de promovare în activitatea profesională astfel: plata 
taxelor de susținere a examenului de abilitare, susținere financiară pentru participarea la confe-
rințe naționale sau internaționale - din fondul de cercetare creat special pentru această destinație.  
 Pentru asigurarea calității învățământului și a celor mai bune condiții în desfășurarea 
activității didactice, conducerea UCv a luat măsuri de creștere a gradului de ocupare a posturilor 
didactice, dar și de eficientizare a acestora pe baza programelor de studiu bine structurate.  

Personalul Universităţii din Craiova este alcătuit din trei categorii : personal didactic si de 
cercetare, personal didactic auxiliar şi personal administrativ. 
  Datorită măsurilor pe care conducerile facultăților le-au pus în practică în anul 
universitar 2017/2018, numărul de posturi legal constituite a scăzut iar evoluţia acestora precum 
şi gradul de ocupare sunt prezentate în tabele de mai jos ca o analiză comparativă cu anul 
universitar anterior. 

 Datorită modificărilor legislative din anul 2017, începând cu semestrul I al anului 
academic 2017/2018 s-au întocmit contracte individuale de muncă pentru activitatea desfășurată 
în sistem plata cu ora.  
 Rectoratul 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.  

Gradul de ocupare a posturilor didactice în anul universitar 2016-2017 avem 1342 de 
posturi legal constituite și 863 de cadre didactice, rezultând un grad de ocupare de 64,31% iar în 
anul universitar 2017/2018 avem 1162 de posturi și 856 de cadre didactice la începutul anului 
universitar, rezultând un grad de ocupare de 73,66%.  

Evoluția posturilor și a numărului de angajați în  ultimii doi ani universitari este 
următoarea: 
Nr. 
crt 

 
SPECIFICARE 

2016-2017 cu 
data de referinta 
februarie 2017 

2017-2018 cu data 
de referinta 

februarie 2018 
1 Numărul total al posturilor legal constituite 1342 1162 
2 Numărul total al personalului cu funcţia de bază în 

universitate 
810 802 

Din care Profesori 151 145 
Conferențiari 269 273 
Lectori 336 328 
Asistenți 54 56 

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

40 35 
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4 Numărul total al cadrelor didactice pe perioadă 
determinată 

15 9 si 2 lectori straini 

5 Numărul total al personalului didactic auxiliar 485 484 
Din care Faculăți 168 163 

DGA  și alte compartimente 301 306 
  Cercetatori și asistenți de cercetare 16 15 
6 Numărul total al personalului de execuţie 293 295 
7 Numărul total al personalului angajat la Cămine cantine 103 103 
8 Total personal Universitatea din Craiova - angajaţi pe 

perioadă nedeterminată şi determinată 
1746 1730 

 
 

 
 Se constată o evoluție descrescătoare pentru posturile de profesor determinată de ieșirile 
din sistem prin îndeplinirea condițiilor de vârstă standard de pensionare.  
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 Obs.  Numărul de personal didactic auxiliar a crescut deoarece o parte din funcțiile de pe 
grila de execuție au trecut pe grila de auxiliar didactic și s-a preluat din iunie 2017 și personalul 
de la S.D.E. Banu Mărăcine. Din numărul de personal auxilar, 35 sunt pe autofinanțare (SCDA 
Caracal și SCDP Vîlcea, Banu Mărăcine) iar din numărul de angajați pe execuție, 62 sunt pe 
autofinanțare.   
 Gradul de satisfacție a personalului: În perioada de raportare s-au organizat 3 
concursuri pentru posturi didactice: sem I an universitar 2016/2017 cu titularizare în martie 
2017, semestrul II al anului universitar 2016/2017 cu titularizare în octombrie 2017 și sem I al 
anului universitar 2017/2018 cu titularizare în februarie 2018. 

 
Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului 2016-2017 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

38 4 9 21 4 

 
 Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în sem II an 2016-2017 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

27 5 12 6 4 

 
 Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în sem I an 2017-2018 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

1 0 0 0 1 

 
Total posturi scoase la concurs 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

66 9 21 27 9 

 
Măsurile adoptate la nivelul Universităţii din Craiova cu privire la eficientizarea 

managementului resurselor umane sunt în concordanţă cu misiunea asumată prin Planul Strategic 
2016-2020. 

 
 

 III. DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE 
 

Direcţia de Achiziţii Publice şi Aprovizionare a fost organizată sub forma unui 
compatiment funcţional în structura organizatorică a Direcţiei General Administrative şi a fost 
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. 
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Atribuţiile principale ale directiei se rezumă la: 
o elaborarea Strategie Anuale de Achiztii Publice si Programul anual al achiziţiilor publice 

pe baza necesităților obiective de produse, servicii și lucrări identificate în Referatele de 
necesitate elaborate de structurile organizatorice ale Universității din Craiova 

o realizarea procedurilor de achiziţii şi a achiziţiilor directe pentru satisfacerea diferitelor 
necesităţi din cadrul Universităţii din Craiova 

o urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către furnizori şi prestatori. 
 
III.1. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 

În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia ca parte a 
Strategiei de achiziții, în anul 2017 activitatea din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a 
concentrat pe realizarea acestuia, respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie publică de la 
iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în 
vigoare.  

Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare si au 
răspuns cu promptitudine solicitărilor Autorităţii Naţionale de Achiziţii Publice - Direcţia 
Generală Control Ex-Ante, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

De asemenea, salariaţii din cadrul Serviciului Achiziţii Publice au pregătit, împreună cu 
reprezentanţii Biroului Juridic, punctele de vedere şi dosarele pentru soluţionarea contestaţiilor 
depuse de către ofertanţi la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor. 

S-au organizat şi derulat proceduri, după cum urmează:  
 

Denumire procedura 2017 2016 
Licitaţie deschisă 22 9 
Proceduri simplificate 20 21 
Negociere fără publicare 
prealabila a unui anunţ 

2 5 

Cumparari directe 47 27 
 

Astfel, în anul 2017 s-au întocmit un număr de: 
• 49 de contracte/comenzi - achiziţie de produse având ca surse de finanţare:  venituri 

proprii cercetare și fonduri europene 
• 42 contracte/comenzi - achiziţie de servicii având ca surse de finanţare: venituri proprii 

cercetare și fonduri europene 
• 15 contracte/comenzi - achiziţie de lucrări având ca surse de finanţare: venituri proprii  
 

Pe parcursul anului 2017 Serviciul Achiziţii Publice a demarat procedurii pentru proiecte 
cu finanţare din fonduri europene după cum urmează:  

- Achizitie servicii de informare si publicitate pentru contractul nr. 59 - SISTEM DE 
TRACTIUNE INTELIGENT, EFICIENT ENERGETIC PENTRU NOI GENERATII DE 
MASINI FEROVIARE USOARE (Acronim TRAC-IEE), ID P_40_401, Cod SMIS 106021; 

- Achizitie servicii de informare si publicitate pentru contractul nr. 84 - SOLUTII 
INTELIGENTE DE CRESTEREA SECURITATII SI COMPETITIVITATII PRIN 
MONITORIZARE, DIAGNOZA, REDUCEREA EFECTELOR ENERGETICE NEDORITE SI 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA GENERARE SI LA CONSUMATORI 
INDUSTRIALI (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, Cod SMIS 106020; 

 
- Achizitia de echipamente de laborator respectiv Statie de lucru TPS Eclipse sau echivalent, 

Ansamblu dozimetrie absoluta, Scaner A3 de inalta rezolutie pentru filme de radioterapie + Cutie 
de 25 filme de radioterapie + Licenta software pentru prelucrarea filmelor de radioterapie – 
Gafchromic Film QA XR sau echivalent, Aparat de otoemisiuni Neuro-audio sau echivalent + 
Software Neuro-audio/ASSR sau echivalent, Audiometru cu timpanometru incorporat pentru 
proiectul INTERREG RO-BG, A Change for Development, cod e-MS ROBG-176, cod proiect 
16.4.2.087; 
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- Achizitia de echipamente de laborator respectiv biomicroscop + bec de rezerva, 
auto/kerato/refractometru + role de hartie pentru auto/kerato/refractometru, rama de proba, 
panou cu elemente grafice testare vedere (optotip), lensmetru manual, sinoptofor pentru proiectul 
INTERREG RO-BG, A Change for Development, cod e-MS ROBG-176, cod proiect 16.4.2.087; 

- Achizitia de Consumabile, materii prime si materiale pentru contractul nr. 84/2016 cu titlul 
SOLUTII INTELIGENTE DE CRESTEREA SECURITATII SI COMPETITIVITATII PRIN 
MONITORIZARE, DIAGNOZA, REDUCEREA EFECTELOR ENERGETICE NEDORITE SI 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA GENERARE SI LA CONSUMATORI 
INDUSTRIALI (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, Cod SMIS 106020; 

- Achizitia de Consumabile, materii prime si materiale pentru contractul nr. 59/2016 cu titlul 
SISTEM DE TRACTIUNE INTELIGENT, EFICIENT ENERGETIC PENTRU NOI 
GENERATII DE MASINI FEROVIARE USOARE (Acronim TRAC-IEE), ID P_40_401, Cod 
SMIS 106021; 

- Achizitia de materiale pentru birotica si consumabile pentru contractul nr. 76/2016 cu titlul 
“Parteneriate pentru transfer de cunostinte, cercetare tehnologica si aplicata pentru solutii 
inovative de sisteme inteligente destinate cresterii eficientei energetice (PACETSINEFEN)”, cod 
SMIS: 105687, ID: P_40_196; 

- Achizitia de servicii de organizare de vizite de studiu pentru proiectul „A chance for 
development”, cod proiect: 16.4.2.087, cod e-MS: ROBG-176, Contract de finantare nr. 
55818/26.04.2017; 

- Achizitia de scaner pentru contractul nr. 76/2016 cu titlul “Parteneriate pentru transfer de 
cunostinte, cercetare tehnologica si aplicata pentru solutii inovative de sisteme inteligente 
destinate cresterii eficientei energetice (PACETSINEFEN)”, cod SMIS: 105687, ID: P_40_196; 

- Achizitia de servicii de tiparire pentru contractul nr. 76/2016 cu titlul “Parteneriate pentru 
transfer de cunostinte, cercetare tehnologica si aplicata pentru solutii inovative de sisteme 
inteligente destinate cresterii eficientei energetice (PACETSINEFEN)”, cod SMIS: 105687, ID: 
P_40_196; 

- Achizitia de servicii de organizare de evenimente tematice pentru contractul nr. 59/2016 cu 
titlul "SISTEM DE TRACTIUNE INTELIGENT, EFICIENT ENERGETIC PENTRU NOI 
GENERATII DE MASINI FEROVIARE USOARE" (Acronim TRAC-IEE), ID P_40_401, Cod 
SMIS 106021; 

- Achizitia de servicii de organizare de evenimente tematice pentru contractul nr. 84/2016 cu 
titlul SOLUTII INTELIGENTE DE CRESTEREA SECURITATII SI COMPETITIVITATII 
PRIN MONITORIZARE, DIAGNOZA, REDUCEREA EFECTELOR ENERGETICE 
NEDORITE SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA GENERARE SI LA 
CONSUMATORI INDUSTRIALI (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, Cod SMIS 10602; 

- Achizitia de tehnica de calcul respectiv Laptop Ultrabook, laptop, imprimanta laser, 
videoproiector, ecran de proiectie electric A + screen ES1-170, Rasberry PI 3 + Alimentator 
pentru Rasberry PI 3, Arduino Uno v3 sau echivalent pentru proiectul INTERREG RO-BG, A 
Change for Development, cod e-MS ROBG-176, cod proiect 16.4.2.087; 

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 și Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin.  
 

III.2. SERVICIUL APROVIZIONARE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE  
       COMENZI PRODUSE ŞI SERVICII  
 
În anul 2017 în cadrul Compartimentului Aprovizionare s-au întocmit un număr de:  

• 21 contracte, 
• 1057 comenzi. 
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În cadrul Compartimentului Urmarire Comenzi s-au întocmit un număr de:  
• 2028 note de recepţie şi constatare de diferenţe, 
• 115 procese verbale de recepţie, 
•  2807 ordonanţări de plată,  
• 41 documente constatatoare. 
• nu au fost intocmite acte aditionale 

 

 IV. DIRECŢIA TEHNICĂ 
 

Direcţia Tehnică a Universităţii din Craiova, coordonează prin personalul cu pregătire în 
domeniul administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate tehnică a Universităţii, în 
următoarele domenii: 
• asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor; 
• întocmeşte documentaţiile tehnice în vederea achiziţiei de lucrări; 
• coordonează şi verifică toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, curente şi 

de întreţinere ce se execută la clădiri; 
• asigură întreţinerea şi repararea bunurilor din patrimoniu; 
• asigură inventarierea întregului patrimoniu; 
• asigură întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport (de 

persoane şi marfă); 
• asigură transportul de persoane şi bunuri pentru Universitatea din Craiova. 
 Conform unei strategii pe termen mediu şi lung, cât şi pentru ridicarea statutului social 
al corpului academic şi studenţilor la rangul de adevărată elită a comunităţii, Direcţia Tehnică, 
contribuie la modernizarea/construirea de spaţii pentru învăţământ şi cercetare, asigurând 
creşterea calităţii vieţii studenţilor şi a cadrelor didactice prin modernizarea unor spaţii deja 
existente, asigurând dezvoltarea infrastructurii, tehnologiei, informaţiilor şi comunicaţiilor la 
nivelul Universităţii din Craiova. 
 

SITUAŢIA BAZEI MATERIALE 
Baza materială a Universităţii este formată în mare parte din clădiri vechi, care necesită 

intervenţii majore pentru aducerea acestora la parametrii de siguranţă şi funcţionare ceruţi de 
legislaţia în vigoare. Consolidarea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ şi cazare s-a realizat şi 
se realizează după o planificare a necesităţilor, în funcţie de fondurile alocate de la bugetul de 
stat şi din veniturile proprii ale Universităţii, precum şi din accesarea  programelor de finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene. 

În vederea accesării Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 şi a  
Programul POS CCE, s-au realizat şi se realizează documentaţii tehnice pentru lucrări de 
investiţii, reabilitări a clădirilor existente şi extinderea acestora, pentru crearea de spaţii de 
învăţământ noi şi moderne, precum şi a două centre de cercetare. 

Pentru realizarea investiţiilor publice necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii 
Universităţii din Craiova, în conformitate cu legea 500 din 2002 actualizată privind finanţele 
publice, s-au făcut propuneri anual, în conformitate cu calendarul bugetar,  pentru includerea 
acestora în programul investiţiilor publice anexă la bugetul M.E.N. 
 Propuneri “Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la 
bugetul de stat pentru Universitatea din Craiova” – total surse de finanţare – mii lei 
(investiţii noi şi în continuare, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, dotări). 

 

 

 



 

 

56 

 

Valoarea propunerilor Universitătii din  Craiova au fost de 41 992 mii lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma definitivării proiectelor de buget ale M.E.N. în limitele de cheltuieli aprobate de 
Guvern pentru investiţii şi a aprobării acestora odată cu aprobarea bugetului de stat şi a 
rectificărilor ulterioare ale acestuia, Universităţii din Craiova i s-au aprobat anual obiectivele de 
investiţii de către M.E.N., în anul 2017 valoarea acestora fiind de doar 14 934 mii lei. 

Aprobări “Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la 
bugetul de stat pentru Universitatea din Craiova” – total surse de finanţare – mii lei 
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În baza Listelor obiectivelor de investiţii aprobate anual de către M.E.N. pentru 
Universitatea din Craiova, s-a derulat activitatea investiţională a instituţiei pentru realizarea 
acestora. 
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 Din totalul cheltuielilor realizate cu obiectivele de investiţii, este necesar a fi prezentate 
grupat, următoarele categorii: 
A. Realizări “Investiţii noi şi în continuare“ 

La nivelul acestei categorii de cheltuieli de investiţii, Universitatea din Craiova a avut 
înscris în Lista de investiţii în anul 2017 doar un singur obiectiv, în speţă, obiectivul de investiţii 
“Parc Tehnologic Universitar IT“.   

Universitatea din Craiova în anul 2017 pentru execuţia acestui obiectiv de investiţii 
în continuare, a efectuat cheltuieli în sumă de 386 mii lei, finanţate în întregime de la 
bugetul de stat, realizând următoarele: 
- servicii de proiectare și verificare proiect la exigentele esențiale: actualizarea proiectului la 

nivelul noilor normative tehnice în vigoare, a restului de executat şi servicii de asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor. În corelare cu stadiul 
fizic s-a solicitat  ca proiectul rest de executat să ţină cont de modificările normativelor şi 
prescripţiilor tehnice din perioada 2004-2016, în special cele care impun securitatea la 
incendiu, protecţia civilă şi sănătatea publică, a căror respectare e obligatorie la punerea în 
funcţiune a obiectivului şi obţinerea autorizaţiilor; 

- finalizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică şi echipare post de transformare, 
recepția acestora.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017

704

386

“Investiţii noi şi în continuare“ - total surse de finanţare – mii lei 
         

B. Realizări “Reabilitări imobile şi alte cheltuieli de natura investiţiilor inclusiv dotări” 
 
Reabilitări imobile – la această categorie de cheltuieli de investiţii Universitatea din 

Craiova a realizat în anul 2017 cheltuieli în sumă totală de 642 mii lei. 
1. Reabilitare Facultatea de Mecanică – „LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII PENTRU 

ASIGURAREA CERINŢELOR DE SECURITATE LA INCENDIU”.  
Pentru acest obiectiv de investiţii a fost cheltuită suma de 586 mii lei, având sursa de 

finanţare de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de construcții executate. Lucrările se vor 
finaliza în anul 2018 și se va obține Autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile de 
învățământ din clădirea Facultății de Mecanică. 

2. Reabilitare Depozit Carte – lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu 
S-a realizat o parte din procedura de proiectare în vederea obținerii autorizației de 

securitate la incendiu pentru care s-au consumat 28 mii lei. S-au realizat serviciile de audit 
energetic și Certificat de performanță energetică, urmând a continua proiectarea măsurilor 
necesare obținerii avizului de securitate la incendiu, autorizație de construire, și execuție lucrări. 
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3. Caminul nr.1  
Au fost achiziționate și realizate servicii de expertiza tehnică în vederea reabilitarii și modernizării 

căminului studențesc în valoare de 14 mii lei. 
 4. Caminul nr.2  
Au fost achiziționate și realizate servicii de expertiză tehnică în vederea reabilitarii și modernizării 

căminului studențesc în valoare de 14 mii lei. S-a demarat în luna octombrie achiziția pentru servicii de 
proiectare și execuție lucrări în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a căminului, servicii și lucrări 
care urmează să înceapă în 2018 cu finalizare la începutul anului universitar 2018-2019.  

5. Caminul nr.5  
Au fost achiziționate și realizate servicii de expertiză tehnică în vederea reabilitarii și modernizării 

căminului studențesc. 
           6. Camin nr.6 
           S-au realizat servicii de proiectare și servicii de audit energetic, Certificat de performanță 
energetică pentru stabilirea  măsurilor necesare  în vederea obținerii autorizației de securitate la 
incendiu. Măsurile stabilite prin avizul de securitate la incendiu și autorizația de construire vor fi  
realizate în anul 2018. 

Reabilitare Sera - Gradina Botanica “Alexandru Buia” – s-au facut demersuri pentru 
realizarea serviciilor de proiectare pentru reabilitarea serei de plante înalte și a celor adiacente  
pentru ca acestea să poată fi prezentate publicului interesat.  

Reabilitare și modernizare spații de învățământ complex facultăți cu profil electric    
Realizarea serviciilor de expertiză tehnică la toate clădirile Complexului Electrotehnică   

și expertize tehnice în vederea supraetajării clădirilor necesare accesării Programului Operaţional 
Regional 2014-2020. 

Alte cheltuieli de natura investiţiilor:  
            Reabilitare parcare incinta Rectorat  

Au fost executate lucrări în valoare de 372 mii lei, din care, 300 mii lei de la bugetul de 
stat și 72 mii lei din venituri proprii.  

Imprejmuire Complex Electrotehnică - s-au realizat serviciile de proiectare și s-a   
obținut Autorizația de construire, împrejmuirea realizându-se în 2018.                                                           

Inel fibră optică au fost realizate documentatiile de obtinere a Certificatului de 
urbanism, a avizelor și a autorizatiei de construire, lucrarea se va realiza în 2018.                                                           

Dotări – cheltuielile privind dotările independente efectuate în anul 2017, au fost în sumă 
de 6082 mii lei, având ca sursă atât veniturile proprii ale universităţii (2.584 mii lei) cât şi 
fondurile structurale (3498 mii lei).  
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“Reabilitări imobile şi alte cheltuieli de natura investiţiilor inclusiv dotări” 
– total surse de finanţare – 7096 mii lei  
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C. Realizări “Reparaţii capitale“ -  în anul 2017 au avut ca sursă de finanţare veniturile  
proprii cămine-cantine si veniturile proprii  ale institutiei, valoarea decontată la această categorie 
de cheltuieli de investiţii fiind în sumă de  428 mii lei. Obiectivele de investiţii realizate au fost 
următoarele: 
- reparaţii capitale sediu Rectorat Corp A1 parţial – realizare cantină -  420 mii lei.  
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       “Reparaţii capitale“ - sursa de finanţare venituri proprii cămine-cantine 
 

            “Reparaţii capitale“ - sursa de finanţare venituri proprii 8 – mii lei 
Această sumă reprezintă expertiza tehnică MCC în vederea  recepției lucrărilor de  

reparație capitală Rectorat Corp A1 parţial. 
            Lucrări de reparații realizate cu terți – Au fost realizate lucrări din fondul de venituri 
proprii universitate și din fondul facultăților respectiv: 

Reparații acoperiș corp D - Facultatea de Automatică  
Reparații alei – Asfaltare alee Cămin nr.4 
Reparații alei – Asfaltare alee Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Reparații Luminator Facultatea de Automatică, calculatoare și Electronică  
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente în regie 
Misiunea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente în regie este de a rezolva operativ 

toate deficienţele apărute atât pe parte de construcţii cât şi pe parte de instalaţii, reprezentând 
lucrări de natura “cheltuielior materiale”.  

În acest sens, echipele ce desfăşoară activităţi la puncte fixe, au reuşit ca în anul 2017 să 
menţină în stare de funcţionare obiectivele din toate punctele de vedere, participând totodată şi la 
alte acţiuni menite să sprijine buna desfăşurare a activităţilor didactice. 

În anul 2017, S.Î.R.P. a executat un număr semnificativ de lucrări de reparaţii curente în 
regie (118 lucrări) la construcţiile destinate procesului de învăţământ şi cele ale căminelor – 
cantinelor, ce au constat în special în remedieri de defecţiuni, înlocuiri parţiale de elemente de 
construcţii uzate, refaceri de lucrări de protecţie, remedieri de instalaţii, igienizări etc., punând în 
operă materiale în valoare de 213 394,95 lei.        

La nivel de S.Î.R.P., s-au respectat întocmai regulile impuse de legislaţia în vigoare 
privitoare la respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a normelor de 
apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile. De asemenea, s-a respectat tematica de instruire 
periodică transmisă de către C.S.U.S.P.P. pentru anul 2017, iar drept consecinţă a acestor acţiuni 
este faptul că nu s-au semnalat accidente de muncă sau situaţii de boli profesionale. 
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            Inventarierea patrimoniului  

Activitatea de inventariere la nivelul Universităţii din Craiova a fost organizată de către 
Biroul Inventariere Patrimoniu din cadrul Direcţiei Tehnice, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare specifică acestui domeniu, având ca scop stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor 
patrimoniale proprietate a instituţiei, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute de Universitatea 
din Craiova cu orice titlu (închiriate, în leasing, în custodie, în administrare, în comodat, etc.) de 
la alte persoane fizice sau juridice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, ce trebuie 
să ofere o imagine fidelă şi reală. 

Cu ocazia inventarierii anuale, în anul 2017, au fost inventariate 169 de gestiuni 
aparţinând Universităţii din Craiova şi 24 de gestiuni din cadrul subunităţilor, avînd o valoare 
totală a bunurilor (construcţii,mijloace fixe şi stocuri)  de 446 133 845,11 lei, din care: 

- Universitatea din Craiova:  408.726.140,64 lei; 
- CUDTS - IMST Dr.Turnu Severin: 7.170.466,34 lei; 
- SD Banu Mărăcine: 6.558.832,19 lei; 
- SCDA Caracal: 20.085.091,08 lei; 
- SCDP Rm. Vîlcea: 3.593.314,86 lei. 
Au fost propuse la casare şi aprobate de către ordonatorul principal de credite, bunuri în 

valoare totală de 1.146.310,46 lei, din care: 
- Mijloace fixe corporale: 486.895,82 lei; 
- Active fixe necorporale: 113.518,12 lei; 
- Obiecte de inventar: 545.896,52 lei. 
În urma procesului de valorificare a deşeurilor rezultate în urma dezmembrărilor dar şi a 

demolărilor au fost realizate în anul 2017 venituri în sumă de 7.300,51 lei. 
 Gestionarea parcului auto 
 Parcul auto în funcţiune al Universităţii din Craiova, cu excepţia staţiunilor didactice, 
format din 24 de autovehicule şi două remorci a asigurat logistica suport pentru desfăşurarea 
activităţilor didactice şi administrative ale instituţiei, iar structura acestuia este următoarea: 
 - 16 autovehicule pentru transportul pasagerilor (9 autoturisme cu 5 locuri, 3 autoturisme 
cu 8 locuri, 1 microbuz cu 10 locuri, 1 microbuz cu 19 locuri, 1 microbuz cu 20 locuri şi 1 
autocar cu 35 locuri); 
 - 8 autovehicule transport materiale (6 autoutilitare < 3,5 to, 1 camion de 6,5 to şi 1 
tractor). 
 Autovehiculele aflate în gestiunea diverselor structuri din cadrul D.G.A. sunt în număr de 
16, iar 8 sunt în gestiunea facultăţilor. Cheltuielile totale la nivelul anului 2017 pentru 
întreţinerea, repararea şi alimentarea cu combustibil a acestora (cu excepţia autovehiculelor 
aflate în gestiunea facultăţilor) au înregistrat o scădere cu peste 26% faţă de cheltuielile 
înregistrate la nivelul anului precedent, dinamica fiind prezentată  în tabel.  
 

Consumuri combustibil şi 
cheltuieli cu întreţinerea şi 

reparaţii parc auto 

2016 2017 2016/2015   
modificare 
absolută 

2016/2015    
modificare 
relativă % 

cantitate combustibil 31 970 23 653 -8 317 -26.02% 
preţ mediu unitar 
combustibil 5.72 4.89 -0.83 -14.51% 
cheltuieli combustibil 182 868 115 663 -67 205 -36.75% 
cheltuieli cu întreţinerea 21 416 33 534 12 118 56.58% 
cheltuieli cu reparaţiile 27 451 21 000 -6 451 -23.50% 
Total cheltuieli  231 735 170 197 -61 538 -26.56% 
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 V.  DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ CĂMINE CANTINE 

 
Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine are în componenţă două servicii: 
Serviciul Cămine – Cantine răspunzător de asigurarea condiţiilor de trai ale studenţilor 

din cadrul Universităţii din Craiova. 
Serviciul Social Administrativ, răspunzător cu asigurarea condiţiilor materiale şi de 

studiu ale studenţilor în clădirile de învăţământ.  
5.1. Căminele şi cantinele studenţeşti 
Universitatea din Craiova oferă aproximativ 2600 de locuri de cazare în cele 10 cămine 

studenţeşti din campusuri incluzând şi căminul studenţesc nr.15 aparţinând de C.U.D.T.S. 
(Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin). 

În anul 2017 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 și 13 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, 7, 12 și 14 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 și 2, s-au finalizat lucrările de reparații capitale la băi si montare 
de tobogane pentru evacuarea gunoiului menajer, asfel  au fost date în folosință grupurile 
sanitare de la aceste cămine și toboganele. 

De asemenea la clădirea centrală a Universității s-au finalizat lucrările la o nouă 
cantină. 

În campusul Mecanică, în incinta Căminului nr.14 au fost efectuate lucrări de igienizare 
în bucătărie și în spațiul unde se servește masa. 

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 
80774.92, suma care a provenit din veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor. 

În ceea ce priveşte reţelele de comunicaţii din campusurile studenţeşti în anul 2017 s-au 
realizat următoarele: 
• s-a continuat proiectul "wireless în campusurile studenţeşti" prin instalarea celui de-al 
treilea hotspot în Complex Mecanică și primul hotspot in Complexul Sport proiect ce va fi 
continuat şi în anul 2018; 
• 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,marind viteza de 
transmitere a informatiei. 
• pe suportul de fibră optică astfel creat a fost posibilă continuarea 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, de altfel pe 
același suport s-a demarat proiectul de distribuire a semnalului TV în toate căminele studențești, 
modernizând și îmbunățind rețelele CATV din cămine,finalizat la 31.12.2017.   

 În 2017 colaborarea dintre Serviciul Cămine - Cantine şi reprezentanţii studenţilor a fost 
transparentă şi constructivă, dovada fiind faptul că toate cererile de cazare au fost soluţionate. 
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Nr 
crt Căminul 

Nr studenţi fizici 
romăni căminizaţi 

(care primesc 
subvenţia simplă) 

Total studenţi 
fizici caminizati  

Nr. locurilor 
normate în cămin 

Nr. solicitări  
de cazare  

Total general 1765 2187 2601 2584 
1 1 326 374 414 415 
2 3               112          127             160              161 
3 6               145          161             174              180 
4 7              136          163             181              186 
5 8              119          150             200              195 
6 10              663          827             950              960 
7 11              108          143             174              175 
8 12               95          136             168              170 
9 13               61         106             180              142 

 
 

 
  În anul 2016, veniturile proprii ale căminelor au fost în suma de 5.056.582 lei, iar 
subvenţia primită de la bugetul de stat a fost 3.337.706 de lei, rezultând venituri totale în valoare 
8.394.288 lei. 
  În anul 2017 veniturile proprii ale căminelor au fost în sumă de 6.293.115 lei, iar 
subvenţia primită de la bugetul de stat a fost de 3.578.165 lei, rezultând venituri totale în valoare 
de 9.871.280  lei. 

Doar prin comunicare şi sprijinul reciproc al celor implicaţi în această activitate care 
priveşte căminele şi cantinele studenţeşti s-a reușit oferirea unor condiţii de cazare la standarde 
cât mai înalte pentru studenții universității. 

 
5.2. Spaţiile administrative  

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

• 65 îngrijitoare  
• 24 fochişti  
• 3 muncitori  
• 1 telefonistă 
• 1 portar  
• 3 magazineri 
• 7 administratori spații de învățământ 
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• 7 administratori de patrimoniu, ce își desfășoară activitatea  în  clădirea  Direcției  
General Administrativă, ce asigură documentația necesară pentru plata burselor, utilităților 
(energie electrică, apă, energie termică, gaze, telefonie, internet), plată chirii spații, program 
EURO 200, referate de necesitate și oportunitate, repartizarea materialelor pe sectoare. Tot 
aceștia asigură funcționalitatea comisiilor de predare-primire și a comisiilor de inventariere cu 
privire la gestiuni.     

Cu acest personal, precum şi cu personalul arondat din partea Direcţiei Tehnice, au fost 
executate reparaţii curente şi de întreţinere la instalaţiile termice, sanitare, electrice în clădirile 
administrative, la punctele şi centralele termice ce deservesc aceste locaţii cât şi pe spaţiile verzi 
ce împrejmuiesc clădirile.  
 
 
 
 
        PRORECTOR, 
 
                Prof.univ.dr. MAGDALENA MIHAI 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL 

DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

A. Programul Erasmus+ 
 

I. Acțiunea-cheie 103: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările Programului 
pentru studenții și personalul din învățământul superior 

 
 

I.1. Depunerea aplicaţiei pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+  
Acțiunea-cheie 103: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul din 
învățământul superior, pentru anul 2018-2019. 

I.2. Acorduri Erasmus+ 
Procesul de încheiere de noi acorduri bilaterale pentru schimburi academice de studenţi, 

cadre didactice şi personal administrativ şi de extindere a acordurilor existente în cadrul 
proiectului de mobilitate Erasmus+ s-a desfăşurat în mod constant la nivelul Departamentului 
de Relaţii Internaţionale. 

La data de 19 februarie 2017 (data ultimei actualizări), în baza de date ce cuprinde 
acordurile Erasmus+ administrată de DRI erau înregistrate acorduri Erasmus+ cu 235 de 
universităţi semnatare ale Cartei Erasmus, din ţări participante la program. 

Pe parcursul perioadei supuse analizei au fost semnate 47 de noi acorduri Erasmus+ cu 
următoarele universităţi: 

•    Austria: 
 
Nr. 
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1
 

Technische Universität Wien Instituţional: Chimie, Software şi analiză   
    Bulgaria: 

 
Nr.  
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. New Bulgarian University Facultatea de Economie şi Administrarea   
Afacerilor 

2. Sofia University St. Kliment Ohridski Facultatea de Știinţe 
3. Bulgarian Academy of Sciences Facultatea de Automatică, Calculatoare şi  

Electronică 
4. University of Forestry Facultatea de Agronomie 
5. South-West University "Neofit Rilski"  

Blagoevgrad 
Facultatea de Litere 

 
    Franţa: 

 
Nr. 
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Université de Bourgogne de Montpellier Facultatea de Mecanică 
2. Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne Facultatea de Ştiinţe Sociale 
3. Université de Nice - Sophia Antipolis Facultatea de Litere 

   4. Universita di Corsica - Pasquale Paoli Facultatea de Drept 

 
 
 



 

 

66 

• Grecia: 
 

Nr. 
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Technological Educational Institute of  
Thessaly Thessaly 

Facultatea de Ştiinţe 

2. University of Ioannina Facultatea de Economie şi Administrarea  
Afacerilor 

3. Technological Educational Institute of  
Crete 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi  
Electronică 

• Italia: 
 
Nr.  
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1 University of Sassari Facultatea de Litere 
2
 

University of Catania  Facultatea de Horticultură 
3 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor 
4 Università degli Studi di Bari Aldo Moro Facultatea de Litere 

 

Macedonia: 
 
Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Goce Delcev University of Stip Facultatea de Litere 
 

• Polonia: 
 

Nr.  
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1
 

Nicolas Copernicus University in Torun Facultatea de Litere 
2 State Higher Vocational School in Raciborz Instituțional: Limbi străine, Educație, Turism, 

Administrarea afacerilor 
3
 

Universytet Rzeszowski Facultatea de Ştiinţe Sociale 
4 University of Warmia and Mazury in 

Olsztyn 
Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

5
 

University of Zielona Gora Facultatea de Drept 
6 Wroclaw University of Environmental and 

Life Sciences 
Facultatea de Horticultură 

7
 

University of Gdansk Facultatea de Litere 
• Portugalia: 

 
Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Instituto Politecnico de Castelo Branco Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
  

• Slovacia: 
 
Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Presov Facultatea de Horticultură  
2. Pavol Josef Safarik University in 

Kosice 
Instituțional: Litere, Jurnalism și 
comunicare, Administrație publică (Drept) 
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• Spania: 

 

 
• Turcia: 

 
Nr. 
 crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1 Pamukkale University Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

2 Karadeniz Teknik University Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
3 Mehmet Akif Ersoy University Facultatea de Ştiinţe 
4 Igdir University Institutional: Calculatoare și electronică,  

Matematică  
5 Uludag University Facultatea de Ştiinţe Sociale 
6 Kocaeli Universitesi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
7 University of Ege Facultatea de Agronomie 
8 Eskisehir Osmangazi Universitesi Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică  
9 Bartin University Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor 
10 Nevsehir Haci Bektas Veli University Facultatea de Agronomie 
11 Alanya Alaaddin Keykubat University Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor 
12 Izmir Katip Celebi University Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
13 Trakya University Instituțional: Automatică, Mecanică, 

Administrarea afacerilor 
14 Bingol University Facultatea de Agronomie 
15 Adana Science and Technology University Facultatea de Agronomie 

• Ungaria: 
 

Nr. 
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1
 

University of Miskolc Facultatea de Litere 
  

 

Nr.  
crt. 

Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1
 

Universidad de Castilla-La Mancha Instituțional: Economie, Istorie, Filosofie 
2
 

Universidad de la Laguna Facultatea de Ştiinţe 
3 Universidad Nacional de Education a 

Distancia UNED 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 
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I.3. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Proiectului de Mobilitate Erasmus+ 
Acordurile bilaterale din cadrul programului Erasmus+ permit și facilitează schimburile 

internaționale şi mobilităţile de studiu și traineeship pentru studenţi sau mobilități de predare și 
formare pentru profesori și personalul academic.  

 
Mobilităţi Outbound 
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, Acțiunea-cheie 103, 2016-2017, a cărui perioadă de implementare se va 
încheia la data de 31 mai 2018, studenții și personalul didactic și administrativ din cadrul UCv au 
depășit borna de 300 de mobilități outbound, menținând creșterea din anul precedent.  

În anul universitar 2016-2017 cadrele didactice și personalul administrativ ale UCv au 
efectuat 154 de mobilități outbound, înregistrându-se astfel o creștere de 5% a mobilităților, 
comparativ cu anul precedent. În plus, studenții UCv au efectuat 153 de mobilități outbound, în 
anul 2016-2017 menținând numărul de mobilități efectuate anul trecut.  

În ceea ce privește Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 
învățământul superior, Acțiunea-cheie 103 aferent anului universitar 2017-2018, a cărui perioadă 
de implementare a început în luna iunie 2017, până la data de 20 februarie 2018 au fost efectuate 
39 de mobilităţi de traineeship și 48 de mobilități de studiu pentru studenţi. În ceea ce privește 
personalul, s-au înregistrat 16 mobilități de predare și 19 mobilități de formare (de care a 
beneficiat atât personalul didactic, cât și cel administrativ).  
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Mobilităţi inbound 
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, Acțiunea-cheie 103, în primul semestru al anului universitar 2017-2018, 
Universitatea din Craiova a fost gazda a 40 de studenți inbound Erasmus+ din Spania, Grecia, 
Franța, Italia, Polonia, Turcia, Bulgaria, care au efectuat mobilități de studiu și de traineeship.  

Cinci dintre studenții prezenți și-au prelungit durata mobilității la UCv și pentru cel de-al 
doilea semestru. Alți 32 de studenți vor efectua mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al 
doilea al acestui an universitar. 
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Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ pentru perioada amintită mai sus este următoarea: 
 

 
 

 
 

II. Acțiunea-cheie 107: Proiectul de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere pentru 
studenții și personalul din învățământul superior  

 

II.1. Aprobarea proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 
învățământul superior, pentru anul 2017-2018 

Universitatea din Craiova a primit finanțare în valoare de 15.625 Euro pentru efectuarea 
de mobilități inbound și outbound cu universități din Rusia (două mobilități inbound și două 
mobilități outbound) și Israel (o mobilitate inbound și patru mobilități outbound) de formare 
pentru personalul academic. 

În cadrul acestui proiect de mobilitate a fost încheiat acord Erasmus+ cu Ural Federal 
University - Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education din Rusia. 
În baza acestui acord a fost efectuată o mobilitate inbound de formare în perioada 25-29.10 
2017, la Facultatea de Științe Sociale. 
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II.2. Depunerea aplicaţiei pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+ 
cu Țările Partenere - Acțiunea-cheie 107: Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și 
personalul din învățământul superior, pentru anul 2018-2019. 

Pentru al doilea an consecutiv, DRI a depus o aplicație pentru Proiectul de mobilitate 
Erasmus+ cu Țările Partenere în care a inclus mobilități pentru personalul UCv cu universități 
din Republica Moldova. 

 

III. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile Erasmus+ 
DRI  a  iniţiat  şi  organizat  o  serie  de  activităţi  suport,  în  vederea  informării  și  

motivării potențialilor beneficiari de mobilităţi Erasmus+ pentru anul universitar 2017-2018. 
Aceste activități au vizat dinamizarea schimburilor internaţionale, creşterea nivelului de 
competenţă lingvistică a participanţilor la aceste schimburi, precum și o serie de competențe 
transversale și de comunicare interpersonală și au constat în următoarele demersuri: 

1. implementarea utilizării platformei Online Linguistic Support la nivelul Universităţii 
din Craiova: acordarea licențelor de evaluare și de pregătire lingvistică pentru studenţii 
outbound Erasmus+ pentru limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană şi 
olandeză și monitorizarea constantă a platformei; 

2. desfășurarea și monitorizarea permanentă a mecanismului Buddy System pentru 
studenţii străini care studiază la UCv. Buddy System 
funcţionează în 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; 

3. organizarea evenimentului Welcome We e k . Departamentul de Relații Internaționale a 
organizat în luna octombrie 2017, în parteneriat cu organizația Erasmus Student Network 
Craiova (ESN), o  serie de activități menite să îi ajute pe 
studenții străini (Erasmus+ sau cu mobilități pe bază de 
acorduri de cooperare bilaterală) aflați la Universitatea din 
Craiova pentru primul semestru al anului 2017-2018 sau 
pentru întregul an universitar să se integreze în mediul 
social, academic și cultural craiovean. Pe parcursul zilelor de 
integrare, au fost organizate activități precum Turul Orașului, 
Turul Muzeelor, Seara Interculturală, iar săptămâna dedicată studenților 
străini s-a încheiat în cadrul unei Petreceri Tradiționale Românești. 

4. Desfășurarea campaniei de informare și promovare Erasmus+ pentru 
anul universitar 2017-2018.  

a) Campanie Erasmus+, martie 2017 
Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova a 

desfășurat în perioada 7-10 martie 2017, o campanie de informare și de 
promovare a Programului Erasmus+, dedicată tuturor studenţilor 
universităţii, înscrişi în ciclurile de licență, master sau doctorat. 
Reprezentanții Departamentului de Relații Internaționale, împreună cu 
membrii ESN Craiova, Mirela MARIA și Maria DUMITRU, declarați 
Promotori Erasmus+ de către Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Dezvolării Profesionale, au organizat evenimente 
de informare cu privire la oportunitățile oferite de Programul Erasmus+ la Universitatea din 
Craiova. Sesiunile informative s-au derulat pe culoarul principal al Clădirii Centrale, 
conform unui program prestabilit, la standul Erasmus+, special amenajat cu această ocazie. 
b) Eveniment de informare Erasmus+, 10 martie 2017 
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Campania Erasmus+ din martie 2017 s-a încheiat cu un eveniment amplu de informare, în 
cadrul căruia membrii Departamentului de Relaţii Internaţionale și 
Promotorii Erasmus+ au diseminat informaţii tehnice și 
administrative cu privire la modalitatea de înscriere, criteriile de 
eligibilitate și de selecție, pentru anul universitar 2017-2018. La 
această întâlnire au luat parte și foști beneficiari ai Programului 
Erasmus+, care și-au prezentat experiențele în străinătate și 
avantajele pe care le-au obținut în urma participării la un program 
de mobilități internaționale. Acest eveniment a constituit o sesiune din cadrul proiectului 
național Promotori Erasmus+ al ESN România desfășurat în parteneriat cu Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 
(ANPCDEFP). 

c) Eveniment de informare Erasmus+, Facultatea de Litere,  
20 martie 2017 

La solicitarea coordonatorului Erasmus+ al Facultății de Litere, 
Departamentul de Relații Internaționale și Promotorii ESN au 
organizat o sesiune specială de informare pentru studenții facultății.  

d) Zilele Porților Deschise la UCv 
În cadrul evenimentului Zilele Porților Deschise, organizat la 
nivelul UCv, DRI a amenajat un stand de prezentare pentru a 
disemina în rândul studenților și al viitorilor studenți 
oportunitățile de studiu și de practică în străinătate. 

e) Be Multicultural, ediția a II-a 
În parteneriat cu ESN Craiova, American Experience și Asociaţia 
Naţională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România (ANDCTR), DRI a organizat 
pe 18 octombrie 2017, în Holul Central al Universităţii din Craiova, a doua ediție a 
evenimentului Be multicultural. Evenimentul a reunit studenţii străini aflați în mobilitate la 
UCv, dar și studenți care desfășoară activități în cadrul asociațiilor 
partenere cu scopul de a-și prezenta ţările de origine. Alături de 
România, în Holul Central al Universităţii din Craiova au fost 
reprezentate Grecia, Spania, Italia, Turcia, Polonia, Franţa, Serbia, 
Bulgaria, Macedonia, Portugalia, Chile şi Mexic. Be multicultural, 
ediția a II-a, a constituit, totodată, prilejul pentru studenţii români 
de a interacționa cu studenții străini, de a cunoaște universitățile 
partenere ale Universității din Craiova de la care aceștia provin și 
de a afla informaţii cu privire la oportunităţile de studiu, de 
practică şi de voluntariat în străinătate oferite de Departamentul de 
Relaţii Internaţionale și asociațiile partenere la acest proiect. Be multicultural s-a înscris în 
seria de evenimente Mov’in Europe, organizat la nivel național de ESN România. 

IV. Proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport 
 

DRI a oferit asistență logistică și administrativă pentru sprijinirea personalului 
universitar de a se implica în implementarea unui număr cât mai mare de proiecte de cooperare 
sub egida Programului Erasmus+, în calitate de coordonator de proiect sau de partener.  

Pe parcursul anului 2017, Universitatea din Craiova a semnat nouă Scrisori de 
Mandat pentru propuneri de proiecte în calitate de partener sau coordonator în proiecte de 
cooperare Erasmus+ și pentru prima dată a obținut finanțare pentru un proiect pe care îl 
coordonează. 
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IV.1 Proiecte de cooperare Erasmus+ la UCv 
În prezent, la UCv se află în curs de implementate patru proiecte Erasmus+ pentru 

Acțiunea-Cheie 2 și unul pentru Acțiunea-Cheie 3. 
 
Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 

a) Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale (ACTECIM) 

Beneficiar: GIPAL – FORMATION (Académie de Lyon)  
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Monica TILEA, Facultatea de Litere 
b) Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP)  

Beneficiar: Stichting STC-Group, Olanda  
Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Gabriel BENGA, IMST Drobeta-Turnu Severin  
c) Training Program for Improving Quality of Life of Persons With Down Syndrome 

Through Inclusive Leisure (DS LEISURE) 
Beneficiar: Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora, ALDOCET 
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Germina COSMA, Facultatea de Educație Fizică și 

Sport 
d) Implementation of education quality assurance system via cooperation of university- 

business- government in HEIs (EDUQAS) 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI, Departamentul Managementul 

Calității 
 
Acțiunea-Cheie 3 – Sprijin pentru reforma politicilor 

Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of 
Learners with Verbal Communication Disabilities (TESI) 
Beneficiar: Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria 
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Gabriela IACOBESCU, Facultatea de Științe 
 

B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 

I. Acorduri valabile 2016-2017 
 

În prezent există 53 de acorduri semnate la nivel interinstituţional între Universitatea 
din Craiova şi entităţi din 28 ţări.  
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II. Acorduri semnate în perioada 2017-2018 
În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 

• 06 aprilie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
Armenian State University of Economics Gyumri branch, Armenia; 

• 07 iunie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
University of Opole, Polonia; 

• 07 iunie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
Trakya University, Turcia; 

• 12 octombrie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova 
şi University of Elbasan „Aleksander Xhuvani”, Albania; 

• 09 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
Akademija Oxford, Serbia; 

• 09 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
Zielona Gora University, Polonia; 

• ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
Mehmet Akif Ersoy, Turcia; 

• 30 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria; 

• 05 februarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 
New Bulgarian University, Bulgaria. 
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În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor acorduri 
interinstituţionale: 

• Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Universidade de 
Lisboa, Portugalia; 

• Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Universitatea 
Tehnică din Moldova, Republica Moldova; 

• Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Universitatea de 
Stat din Tiraspol, Republica Moldova. 

 

III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 
 

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

of Mexic, Mexic 
Mobilitate de studiu incoming 

(5 studenţi) 
2. Shatyabama University, India Mobilitate de studiu incoming 

(3 studenţi) 
3. Pamukkale University, Turcia Mobilitate de studiu incoming 

(1 student) 
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Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale 

 

 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 
finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 

 
În octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Guvernul 

României și Statele Donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia, privind implementarea 
Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată Operator de 
Program pentru noul program educațional, Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul 
Tinerilor. 

Biroul Erasmus+ va asigura gestionarea directă a proiectelor de mobilități și va lua în 
evidență, va monitoriza și sprijini diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor de 
cooperare, astfel încât sa poată furniza către ANPCDEFP informații centralizate despre 
fondurile SEE derulate de Universitatea din Craiova. 

 
I. Depunerea aplicaţiei pentru Proiectul de Mobilităţi în cadrul Programului de 

Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor finanțat prin 
Mecanismul Financiar SEE pentru anul 2018-2019 

Pentru anul universitar 2018-2019, DRI a depus aplicația pentru Proiectul de Mobilitate 
la nivel instituțional, solicitând granturi pentru realizarea de mobilități inbound și outbound¸ 
pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ. 

În cadrul acestui apel la candidaturi, UCv are ca parteneri următoarele universități: 
1. Bifrost University, Islanda 
2. Universiy of Iceland, Islanda 
3. University College of Southeast Norway, Norvegia.  
 
 D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la UCv 
 

I. Programul CEEPUS 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un 
program care permite cadrelor didactice din țări partenere să efectueze mobilități academice, 
respectiv stagii de predare, în România, în baza Acordului CEEPUS III, semnat la 25 martie 
2010, la Budva, Muntenegru, precum și a H.G. nr. 453/04 mai 2011 privind implementarea 
Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală.  
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Situația mobilităților CEEPUS efectuate la Universitatea din Craiova este următoarea: 

Anul 
universitar 

Facultatea gazdă Număr de mobilități 
de predare 

2015-2016 Facultatea de Litere 3 
2016-2017 Facultatea de Litere 3 

 
II. Mevlana Exchange Programme 

Mevlana Exchange Programme este un program finanțat 100% de Ministerul Educației 
și Guvernul din Turcia. Mevlana Exchange Programme vizează schimbul de studenți și cadre 
didactice între instituțiile de învățământ superior din Turcia și instituțiile de învățământ 
superior din alte țări. În comparație cu alte programe de mobilități, Mevlana Exchange 
Programme include toate instituțiile de învățământ superior din lume, indiferent de regiunea 
lor. 

Până în prezent, Universitatea din Craiova a încheiat acorduri de parteneriat în cadrul 
programului cu următoarele universități din Turcia: 

• Mehmet Akif Ersoy University 
• Trakya University 

 
Situația mobilităților efectuate la Universitatea din Craiova în cadrul acestui program 

este următoarea: 
 

Anul 
universitar 

Facultatea gazdă Tipul 
mobilității 

Număr de 
mobilități  

Universitatea 
parteneră 

2017-2018 

Facultatea de Litere studiu 1 Mehmet Akif Ersoy 
University 

Facultatea de Educație 
Fizică și Sport 

studiu 1 Mehmet Akif Ersoy 
University 

 

III. Participări la manifestări științifice internaționale 

Cadrele didactice ale Universității din Craiova manifestă un interes sporit în ceea ce 
privește participarea la manifestări științifice internaționale (conferințe, colocvii, concursuri 
internaționale, stagii sau proiecte de cercetare etc.), altele decât mobilitățile efectuate în cadrul 
programelor de mobilitate.  

Astfel, în anul universitar 2016-2017, numărul total de deplasări în străinătate al cadrelor 
didactice se prezintă astfel: 

 
Anul Participări la manifestări științifice 

internaționale 
2016-2017 297 

 

C. Sinteză acțiuni desfășurate în cadrul acordurilor bilaterale ale Universității din 
Craiova 

 
I. Situație parteneriate cu universități din țări din Uniunea Europeană și acțiuni 

desfășurate în cadrul acestora (Anexa 1) 
II. Situație parteneriate cu universități din țări extracomunitare și acțiuni desfășurate 

în cadrul acestora (Anexa 2) 
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D. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

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.  
 

I. Burse Eugen Ionescu 
În cadrul apelului pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea din Craiova a primit 

64 de candidaturi din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Liban, Burkina Faso, Ucraina, R. 
Centrafricană, Camerun, Coasta de Fildeș, Togo, Benin, Senegal, Madagascar, Congo, Nigeria. 

Domeniile științifice pentru care și-au manifestat interesul candidații la aceste burse au 
fost: Economie și Managementul Afacerilor, Sociologie, Informatică, Inginerie Electrică, 
Drept, Limbi Moderne Aplicate, Horticultură. 

DRI a înregistrat toate candidaturile primite și le-a transmis către Școala Doctorală și 
către coordonatorii de doctorat. Pentru candidații acceptați de coordonatorii de la UCv, DRI a 
eliberat Attestation d’Accueil. Documentele au fost trimise candidaților în vederea obținerii 
finanțării de la AUF. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
F.   Acțiuni de internaţionalizare 

DRI și-a acordat în permanență sprijinul pentru a asigura o calitate superioară a 
implementării proiectelor internaționale în care este implicată Universitatea din Craiova, 
precum și pentru creșterea numărului de astfel de proiecte la nivelul instituției.  

I. Întâlniri cu potențiali parteneri străini 
DRI a inițiat noi colaborări internaţionale prin organizarea și primirea unor vizite ale 

potenţialilor parteneri: 
1. Trakya University, din Turcia, 16 mai 2017 
2. Pedagogical University of Krakow, din Polonia, 1 noiembrie 2017 
3. Mehmet Akif Ersoy University, din Turcia, 7 noiembrie 2017 

 

II. Participarea la evenimente naționale și internaționale 
1. Participarea la evenimentul de Celebrare a celei de-a 30-a aniversări Erasmus+, 

organizată de Delegația Uniunii Europene din Turcia, Ministerul Turc pentru 
Afacerile Uniunii Europene, Consiliul pentru Învățământul Superior din Turcia și 
Agenția Națională din Turcia, la Istanbul University, pe data de 24 mai 2017. 

2. Participarea la conferința națională Învață și dă mai departe, organizată de ANPCDEFP, 
la București, pe data de 3 noiembrie 2017, prilej cu care a fost celebrată și cea de-a 
30-a aniversare Erasmus+. 

3. Participarea la Zilele Erasmus, eveniment organizat de Universitatea din Bochum, 
Germania. Universitatea din Craiova a fost reprezentată de studenta Irina Simaschi, 
aflată în mobilitate la Universitatea din Bochum, care a avut un stand de prezentare și 
a beneficiat de sprijinul DRI pentru prezentarea ofertei educaționale a UCv. 
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III. Acţiuni de asigurare a vizibilităţii naţionale şi internaţionale a UCv  

DRI s-a implicat în activităţile desfăşurate la nivelul UCv menite să contribuie la 
creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei. 

1. South-Eastern European Platform (SEEP) – Istanbul, Turcia, 2017 
SEEP este Platforma Sud-Est Europeană a Erasmus Student Network. SEEP 2017 s-a 

desfășurat la Istanbul, în Turcia, în perioada 2-5 noiembrie 2017, și a reunit reprezentanți ai 
secțiunilor ESN din țările din Sud-Estul Europei cu scopul îmbunătățirii cooperării și sporirea 
mobilităților studențești Erasmus+ în cadrul proiectelor desfășurate de universități și secțiunile 
ESN. La acest eveniment a participat și președintele secțiunii ESN Craiova, care a promovat 
oferta educațională a Universității din Craiova în cadrul unui târg educațional, prin distribuirea 
de materiale informative, realizate de către DRI. 

2. Gala ESN Craiova, edițiile VI și VII, 2017 
Gala ESN este un eveniment cu tradiție, organizat la finalul fiecărui semestru de ESN Craiova și 
Departamentul de Relaţii Internaţionale. Cu ocazia celor două Gale 
ESN desfășurate pe parcursului anului universitar 2017-2018, 
studenţii străini prezenți la acel moment la Universitatea din Craiova, 
beneficiar ai mobilităților în cadrul programului Erasmus+ și pe baza 
acordurilor de cooperare inter-instituțională, au fost premiaţi pentru 
implicarea activă în proiectele desfăşurate la UCv, precum şi pentru 
participarea la evenimentele organizate de ESN Craiova şi 
Departamentul de Relaţii Internaţionale. De asemenea, au fost premiaţi membrii ESN Craiova 
pentru motivaţia şi implicarea în organizarea activităţilor ESN, precum şi partenerii şi sponosorii 
care le-au sprijinit activitatea de-a lungul timpului. Premianții au primit diplome onorifice și 
cadouri oferite de DRI. 
 

G.  Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională 
 

I. 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;  
• Transmiterea 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 și susținerea tutror inițiaticelor transmise direct la DRI sau prin intermediul 

Consiliului DRI.  
 

H.  Acţiuni-suport ale DRI 
I. Materiale promoționale: 

• Afişe și materiale promoționale sau de informare realizate pentru mediatizarea 
evenimentelor internaționale organizate de DRI la UCv;  
• 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 în mobilitate, visiting professors, participanţi la 
conferinţe/evenimente internaţionale organizate de/la UCv). 

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

III.       Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte în cadrul 
programului Erasmus+.  
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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ȘI IMAGINE ACADEMICĂ 

 

 

Nr. 
crt. 

Activitate Perioada Status  

1. Crezi în tine! Crezi în Universitatea din Craiova! 2017 îndeplinit 
1.1. Dezvoltarea strategiei unitare de promovare a admiterii 

în mediul online la nivelul specializărilor, 
departamentelor, facultăților și a întregii Universități 
pentru o maximă eficiență a mesajului 

  

1.1.1. Sincronizarea paginilor de Facebook a Universității și a 
facultăților. 

activitate recurentă îndeplinit 

1.1.2. Distribuirea pe toate canalele social media a mesajelor 
UCV, indiferent că sunt la nivel de Universitate, 
facultate, departament sau specializare. 

activitate recurentă îndeplinit 

1.1.3. Încurajarea angajaților UCV să promoveze și 
redistribuie mesajele universității.  

activitate recurentă îndeplinit 

1.1.4. Analiza structurii și a datelor de trafic a site-ului web al 
universității și a facultăților și emiterea unor 
recomandări pentru îmbunătățirea lor. 

activitate recurentă îndeplinit 

1.1.5. Stabilirea unui proces de comunicare prin social media 
bidirecțional cu publicul țintă și utilizarea social media 
pentru a obține feedback din partea comunității referitor 
la acțiunile și imaginea UCV. 

activitate recurentă îndeplinit 

1.1.6. Extinderea zonei de adresabilitate online de la regional 
la naţional. 

activitate recurentă îndeplinit 

2. Universitate în diversitate   2017  
2.1. Elaborarea unui portofoliu foto activitate recurentă îndeplinit 
2.2 Elaborarea unor machete pentru materiale promoţionale  

la nivelul Universităţii 
iunie, 2017 îndeplinit 

2.3. Dezvoltarea setului de elemente de identitate vizuală cu 
utilizare permanentă outdoor 

octombrie, 2017 îndeplinit 

2.4. Dezvoltarea calendarului de evenimente unic  activitate recurentă îndeplinit 
2.5. Monitorizarea aparițiilor media și social media ce 

vizează Universitatea din Craiova și componentele sale. 
activitate recurentă îndeplinit 

2.6. Promovarea studenţilor performanţi activitate recurentă îndeplinit 
3. Relaţia cu presa 2017 îndeplinit 
3.1. Menţinerea unei bune relaţii cu jurnaliştii acreditaţi la 

Universitatea din Craiova din presa regională şi 
naţională prin organizarea de întâlniri în cadru formal şi 
informal. 

 îndeplinit 

3.1.1. Organizarea unor conferinţe de presă pentru anuntarea 
ofertei educaţionale, după admitere, pentru prezentarea 
situaţiei, anunţarea campaniei de admitere la master şi 
licenţă, sesiunea de toamnă, anunţarea rezultatelor finale 

activitate recurentă îndeplinit 

3.1.2. Organizarea unor vizite de presă activitate recurentă îndeplinit 
3.1.3. Furnizarea către presă a unei baze de date de specialişti 

ai UCV din toate domeniile 
activitate recurentă îndeplinit 

3.1.4. Redactarea comunicatelor de presă cu oferta 
educaţională a fiecărei facultăţi. 

activitate recurentă îndeplinit 

3.1.5. Actualizarea informaţiilor referitoare la Universitatea 
din Craiova şi la facultăţile din structura sa de pe site-ul 
Wikipedia 

activitate recurentă îndeplinit 
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EDITURA UNIVERSITARIA 
 

Desfăşurarea activităţii  

Înființată în anul 1992 ca un departament specializat al Universității din Craiova, 
Editura  Universitaria participă activ la procesul de instruire a studenților și de sprijinire a 
cercetării științifice din principalele universități din țară, impunându-se ca o prezenţă 
activă în peisajul academic prin calitatea şi diversitatea materialelor editate.  

 Astfel, în cei peste 25 de ani de activitate, Universitaria  a editat și tipărit peste 
4000 de titluri de carte și peste 40 de reviste științifice periodice, indexate în baze de 
date internaționale.  

În cadrul celor 24 de colecţii ale sale, Editura Universitaria a editat şi tipărit 
lucrări de specialitate in variate domenii (ştiinţe umaniste, tehnice, cursuri şi scrieri 
fundamentale în domeniile lingvisticii, filologiei, economiei, dreptului, filosofiei, 
educaţie fizică și sport etc), contribuind  la promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice la 
nivel național, dar și internațional. 

Datorită prestigiului dobândit în cei 25 de ani de activitate, Editura Universitaria 
a reușit să atragă din ce în ce mai mulți autori din alte centre universitare (Bucuresti, 
Iași, Pitești, Galați, Constanța, Petroșani, Târgu Jiu, etc.), fiind singura editură din 
zona Olteniei care prezintă o largă acoperire a celor mai variate domenii științifice. 

Editura a participat la principalele târguri de carte organizate în România, fiind o 
prezență constantă și valoroasă, recunoscută prin premiile obținute la aceste participări 
(Craiova, Cluj, Iași, Constanța, Academia Româna). 

Lucrările apărute în cadrul editurii se vând prin intermediul site-ului propriu, pe 
site-ul www.librarie.net și prin librării. 

     Participarea la târguri de carte 
Continuând tradiţia, Editura Universitaria a participat în anul 2017 la cele mai 

reprezentative târguri de carte pentru a intra în contact cu potenţiali clienţi şi a creste 
vizibilitatea editurii. Principalele târguri de carte la care editura Universitaria a fost 
prezentă în anul 2017 sunt prezentate în continuare. 

 

 
3.1.6. 

 
Sprijinirea facultăților în promovarea evenimentelor 
organizate de acestea, facilitarea accesului către 
instituţii media în perioada admiterii 

 
activitate recurentă 

 
îndeplinit 

3.1.7. Organizarea agendei media a rectorului și prorectorilor  activitate recurentă îndeplinit 
4. Realizarea de documente solicitate la nivel de 

universitate, Ministerul Educaţiei, ARACIS etc. în 
domeniul relaţiilor publice 

acţiune recurentă îndeplinit 

4.1. Întocmire Plan operațional anual anual îndeplinit 
4.2. Întocmire Raport de activitate anual anual îndeplinit 
4.3. Alte documente: răspunsuri la adrese oficiale, rapoarte, 

situații etc. 
cf. solicitare îndeplinit 

An Nr.  
crt. Denumire Oraş Perioada 

2017 1. Caravana Gaudeamus Craiova 1-5 Martie 2017 
 2. Caravana Gaudeamus Cluj 5-9 Aprilie 2017 
 3. Târgul Internaţional de carte Librex Iași 10-14 Mai 2017 
 4. Târgul Internaţional Gaudeamus Bucureşti 22-26 Noiembrie 2017 

http://www.librarie.net/
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Realizări 

Principalele premii și diplome obținute la târguri în anul 2017: 
A. Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de învăţătura 2017, Craiova, 1 - 5 
martie 2017 
B. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru participarea de înaltă ţinută la Târgul 
Internaţional de Carte Librex, 10-14 mai 2017, Iaşi 

Cărți publicate 

 2017 

Cursuri universitare   40 
în afara colecţiilor 122 
Colecţia Etudes françaises     3 
Colecția  Didactica limbilor     1 
Colecția EDU 21     1 
Colecția Monographs in Applied Mathematics     1 
Colecția Management&Marketing     2 
Colecţia Motricitate umană. Human Motricity     2 
Total general 212 

Se remarcă o creștere a numărului de titluri cu 81% în anul 2017 față de anul 
2016, adică de la 117 titluri în anul 2016 la 212 în anul 2017.  

   Acreditări 
În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru recunoaşterea de către Consiliul Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice a editurilor, Editura Universitaria a obţinut următoarele rezultate: 
• 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 

 
POSTUL DE TELEVIZIUNE TELEUNIVERSITATEA (TELE U) 

 
Postul de televiziune Tele U Craiova a  reflectat în anul 2017 activităţile universitare şi 

a difuzat diverse materiale informative pentru  studenţi cu privire la activităţile, ofertele de studiu 
şi programele  Universităţii din Craiova. De asemenea, s-a pus accent pe o promovare intensă a 
tuturor facultăţilor Universităţii din Craiova, pentru o bună informare a elevilor absolvenţi de 
liceu, care îşi doresc să se înscrie la una dintre specializările oferite de Facultăţile Universității 
din Craiova.  

Tele „U” a susţinut activităţile desfăşurate în cadrul Universităţii, oferta educațională a 
fiecărei facultăţi în parte, prin promovarea acestora în programe de televiziune. Toate emisiunile 
s-au realizat cu scopul direct al educaţiei ştiinţifice, juridice, estetice, religioase, muzicale sau 
tehnice. Tele „U” Craiova a reuşit să rămână pe parcursul anului 2017 un factor educativ cât se 
poate de obiectiv în spaţiul socio-cultural al zonei.  
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Studioul de televiziune „TELEUNIVERSITATEA” are emisie de 24 de ore, 15 ore au 
fost acoperite si in anul 2017 cu emisiuni producţie proprie şi 9 ore de videotext.  

Postul de  televiziune a informat de-a lungul anului cetăţenii despre evenimentele 
importante care au loc zilnic în zona Olteniei, punând accent pe educaţie, cultură şi administraţie.  
Grila postului de televiziune a inclus în anul 2017: emisiuni săptămânale: Galeria 
personalităţilor, Sănătatea ta, Show Me, Destine populare, Misiune Indeplinita, Universitaria, 
Poarta spre suflet, Conexiuni, emisiuni zilnice live: La obiect şi Jurnalul de ştiri, ce acoperă 
toate domeniile de interes pentru cetăţenii Craiovei, precum si emisiuni-reportaj: Mari Români, 
Străzile Craiovei, Reportaje Incesa.  

Studioul de televiziune a realizat diverse reportaje, ştiri, emisiuni ce reflectă activităţile 
universitare. Evidențiem mai jos doar o parte dintre ele: 
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       Prof.univ.dr. NICU PANEA 
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A CENTRULUI 
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RAPORT DE ACTIVITATE  
A CENTRULUI UNIVERSITAR DIN DROBETA TURNU SEVERIN  

 
 
 Începând cu anul universitar 2004-2005, s-a înfiinţat CENTRUL UNIVERSITAR din 
DROBETA TURNU SEVERIN, parte componentă a UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA, care, 
în prezent, are în structură extensii ale următoarelor facultăţi: 

• Economie şi Administrarea Afacerilor; 
• Mecanică; 
• Litere; 
• Educaţie Fizică şi Sport; 
• Drept. 

Facultatea de Mecanică are în componenţă trei departamente din care Departamentul de 
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice funcţionează la Drobeta Turnu Severin. 

De asemenea, în cadrul Centrului Universitar Dr. Tr. Severin regăsim extensii ale 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Centrului de Consiliere şi Orientare 
în Carieră. 

Prezentul raport de activitate analizează principalele domenii ale activităţii  Centrului 
Universitar Drobeta-Turnu Severin: 

1. Situaţia programelor de studii; 
2. Situaţia studenţilor; 
3. Situaţia personalului didactic si nedidactic; 
4. Rezultatele cercetării ştiinţifice; 
5. Activitatea de promovare a programelor de studii; 
6. Situaţia financiară; 
7. Activitatea serviciului administrativ. 
 
1. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 

 
1.1. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – CUDTS, 2017 

a) Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii Situaţia acreditării/Anul 

Știinţe economice 

Finanţe  Finanţe şi bănci Acreditată/2013 

Contabilitate  Contabilitate şi 
informatică de gestiune Acreditată/2016 

Management Management  Acreditată/2013 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  Acreditată/2017 

b) Studii universitare de masterat- învăţământ cu frecvenţă 

Domeniul Programul de studii Situaţia 
acreditării/Anul 

Finanţe Strategii financiare ale Companiei  
şi Consultanţă Fiscală Acreditată/2013 

Contabilitate Management Contabil, Expertiză şi Audit Acreditată/2013 
Management Managementul Organizaţiei Acreditată/2013 

Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi 
Servicii Acreditată/2013 

c) Studii universitare de doctorat 
Domeniulfundamental Domeniul 

Ştiinţe economice Contabilitate 
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1.2. Facultatea de Mecanică: Departamentul de Ingineria şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice – CUDTS, 2017 

a) Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii 

Situaţia acreditării 
/Anul 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria mediului Ingineria şi Protecţia 
Mediului în Industrie Acreditată/2017 

Inginerie şi management Inginerie Economică 
Industrială Acreditată/2013 

Inginerie marină şi 
navigaţie 

Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial Acreditată/2016 

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor Acreditată/2016 

Inginerie industrială Ingineria Sudării Acreditată/2012 

b) Studii universitare de masterat – învăţământ cu frecvenţă 

Domeniul Programul de studii Situaţia 
acreditării/Anul 

Ingineria mediului Managementul mediului si dezvoltare durabila Acreditată/2013 

Inginerie şi 
management 

Ingineria şi managementul calităţii Acreditată/2009 

Managementul sistemelor logistice Acreditată/2009 

   
1.3. Facultatea de Litere – CUDTS, 2017 
a) Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 

 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul de 
licenţă Programul de studii Situaţia 

acreditării/Anul 

Ştiinţe umaniste 
si arte 

Ştiinţe sociale 

Limbă şi Literatură 
Limba şi literatura română - O 
limbă şi literatură modernă 
(franceză, engleză) 

Acreditată/2015 

Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar Acreditată/2016 

b) Studii universitare de masterat– învăţământ cu frecvenţă 

Domeniul Programul de studii Situaţia 
acreditării/Anul 

Ştiinţe ale educaţiei Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei Acreditată/2015 
 

1.4. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – CUDTS, 2017 

Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii Situaţia 

acreditării/Anul 

Cultură fizică şi 
Sport Educaţie Fizică şi Sport 

Educaţie fizică şi Sportivă Acreditată/2016 
Kinetoterapie şi motricitate 
specială  Acreditată/2016 

 



 

 

93 

 
1.5. Facultatea de Drept  – CUDTS, 2017 
Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii Situaţia 

acreditării/Anul 
Ştiinţe Sociale şi 
Politice Ştiinţe administrative Administraţie publică Acreditată/2016 

 
Din analiza tabelelor prezentate anterior, se poate observa faptul că Centrul Universitar 

Drobeta-Turnu Severin oferă condiţii excelente de formare a studenţilor în cadrul a 13 domenii 
de studii de licenţă, la 14 programe de studii, 7 domenii de studii de masterat, la 8 programe de 
studii şi un domeniu de studii doctorale, toate acreditate.  
 În anul 2017, din cele 14 programe de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă 
au fost evaluate 2 dintre acestea, pentru ambele obţinându-se avizul ARACIS de menţinere a 
acreditării.   

2. SITUAŢIA  STUDENŢILOR 
2.1. Ciclul I - Studii universitare de licenţă 

Nr 
crt 

Facultatea/ 
Departamentul 

Buget Taxă Total 

2016 2017 Modif 
abs. 2016 2017 Modif. 

abs. 2016 2017 Modif. 
abs. 

1 Facultatea de Economie şi Adminis-
trarea Afacerilor - TOTAL,  din care: 248 253 5 81 89 8 329 342 13 

 Finanţe şi Bănci 78 77 -1 16 30 14 94 107 13 

 Contabilitate şi informatică de 
gestiune 75 79 4 21 18 -3 96 97 1 

 Management 35 33 -2 21 18 -3 56 51 -5 
 Administrarea afacerilor 60 64 4 23 23 0 83 87 4 

2 
Facultatea de Mecanică-
Departamentul IMST,  
TOTAL, din care: 

292 282 -10 32 26 -6 324 308 -16 

 Ingineria și protecția mediului în 
industrie 63 70 7 7 6 -1 70 76 6 

 Inginerie economică industrială 93 106 13 11 6 -5 104 112 8 

 Navigație și transport maritim și 
fluvial 73 74 1 6 9 3 79 83 4 

 Știința materialelor 22 11 -11 3 1 -2 25 12 -13 
 Ingineria sudării 41 21 -20 5 4 -1 46 25 -21 
3 Facultatea de Litere TOTAL, din care: 142 139 -3 115 135 20 257 274 17 

 
Limba şi literatura română şi  
o Limbă şi literatură străină la alegere 
(franceză, engleză) 

78 77 -1 27 30 3 105 107 2 

 Pedagogia învăţământului primar  
şi preşcolar 64 62 -2 88 105 17 152 167 15 

4 Facultatea de Educație Fizică şi Sport, 
TOTAL, din care: 71 73 2 158 160 2 229 233 4 

 Educaţie fizică şi Sportivă 45 45 0 44 49 5 89 94 5 
 Kinetoterapie şi motricitate specială  26 28 2 114 111 -3 140 139 -1 

5 Facultatea de Drept, TOTAL, din 
care: 84 82 -2 72 108 36 156 190 34 

 Administraţie publică 84 82 -2 72 108 36 156 190 34 
Total studenţi la nivelul CUDTS (licenţă)  837 829 -8 458 518 60 1295 1347 52 
Din totalul studenţilor, sunt înscrisi la 
DPPD 223 307 84 45 46 1 268 353 85 
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 Din analiza datelor prezentate anterior, se observă că la nivelul ciclului de studii 

universitare de licenţă s-a înregistrat o creştere a numărului de studenţi cu peste 4%. Acest lucru 
se datorează creşterii cu peste 13% a numărului studenţilor la taxă. Creşteri semnificative s-au 
înregistrat la programele de studii ale Facultăţii de Litere şi Facultăţii de Drept. 

2.2. Ciclul II – Studii universitare de masterat 

Nr.  
crt. Facultatea/ Buget Taxă Total 

  Departamentul 2016 2017 Modif 
abs. 2016 2017 Modif. 

abs. 2016 2017 Modif. 
abs. 

 1. 
Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor , 
Total,  din care: 

98 102 4 81 95 14 179 197 18 

  Management Contabil, 
Expertiză şi Audit 38 39 1 37 27 -10 75 66 -9 

  
Strategii financiare ale 
Companiei şi Consultanţă 
Fiscală 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Managementul 
Organizaţiei 30 31 1 34 48 14 64 79 15 

  Administrarea Afacerilor în 
Turism, Comerţ şi Servicii 30 32 2 10 20 10 40 52 12 

2. 
Facultatea de Mecanică, 
Departamentul IMST, 
Total, din care: 

127 108 -19 14 7 
 

-7 
 

141 115 -26 

 Ingineria şi managementul 
calităţii 45 44 -1 9 3 -6 54 47 -7 

 Managementul sistemelor 
logistice 42 44 2 2 2 0 44 46 2 

 Managementul mediului si 
dezvoltare durabila 40 20 -20 3 2 -1 43 22 -21 

3. Facultatea de Litere, Total, 
din care: 40 42 2 54 41 -13 94 83 -11 

 Consiliere educaţională şi 
dezv. carierei 40 42 2 54 41 -13 94 83 -11 

Total studenţi la nivelul 
CUDTS (master)  265 252 -13 149 143 -6 414 395 -19 

 
Prin urmare, la nivelul CUDTS, se constată o scădere cu peste 4% a numărului de 

studenţi din ciclul II de studii universitare. Chiar dacă la nivelul FEAA – CUDTS s-a înregistrat 
o creştere de peste 10% a numărului studenţilor de la master, pe total CUDTS s-a înregistrat o 
scădere datorată diminuării semnificative a numărului acestora la Facultatea de Mecanică – 
IMST. 
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Situaţia centralizată a studenţilor CUDTS 
 

 
Buget Taxă Total 

2016 2017 Modif 
abs. 2016 2017 Modif. 

abs. 2016 2017 Modif. 
abs. 

Total studenţi la licenţă 837 829 -8 458 518 60 1295 1347 52 
Total studenţi la master 265 252 -13 149 143 -6 414 395 -19 
Total studenţi la nivelul CUDTS  1102 1081 -21 607 661 54 1709 1742 33 

 
La nivelul CUDTS se constată o uşoară creştere (1,9%) a numărului total de studenţi 

datorată îndeosebi creşterii numărului de studenţi de la ciclul de studii universitare de licenţă. 
3. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI  
    NEDIDACTIC 

 
3.1. Personal didactic 
► Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - CUDTS are un număr de 28 

cadre didactice titulare cu următoarea structură: 2 profesori; 16 conferenţiari; 10 lectori. Toate 
cadrele didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

► Facultatea de Mecanică –Departamentul IMST, CUDTS are un număr de 23 cadre 
didactice titulare cu următoarea structură:  2  profesori; 7 conferenţiari; 14 şefi lucrări/lectori. 
Toate cele 23 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

► Facultatea de Litere - CUDTS are un număr de 12 cadre didactice titulare cu 
următoarea structură: 2 profesori; 3 conferenţiari; 5lectori; 2 asistenţi. Toate cele 12 cadre 
didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

► Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- CUDTS are un număr de 10 cadre didactice 
titulare cu următoarea structură:  3 conferenţiari; 6 lectori; 1 asistent. Toate cele 10 cadre 
didactice au titlu ştiinţific de doctor. 
 ► Facultatea de Drept - CUDTS, are 3 cadre didactice titulare cu titlul ştiinţific de doctor 
(2 lectori; 1 asistent) cu norma de bază constituită numai din activitate  didactică la CUDTS. 
Activitatea  didactică la CUDTS este completată de cadre didactice cu norma de bază alcătuită 
din ore curs şi seminar Craiova şi CUDTS.  
 

Nr 
crt Facultatea/Departamentul  

Profesori 
 

Conferenţiari 
 

Lectori/Şefi 
de lucrări 

Asistenţi 
 

Total 
 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 2 2 15 16 11 10 1 0 29 28 

2 

Facultatea de Mecanica/ 
Departamentul de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

3 2 7 7 14 14 0 0 24 23 

3 Facultatea de Litere 2 2 2 3 6 5 2 2 12 12 

4 Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport 0 0 3 3 4 6 2 1 9 10 

5 Facultatea de Drept  0 0 0 0 2 2 1 2 3 3 
 TOTAL 7 6 27 29 37 37 6 4 77 76 
 
 În ceea ce priveşte resursa umană - cadre didactice se observă că în anul 2017 nu au avut 
loc schimbări spectaculoase, înregistrându-se o diminuare cu o persoană. O pondere covârşitoare 
(86%) din numărul total al cadrelor didactice o deţin conferenţiarii (38%) şi lectorii (48%).  
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3.2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia 2016 2017 Modificare 
absolută 

I. Personal didactic auxiliar 
Total, din care: 

 
16 

 
15 

 
-1 

Secretar facultate 10 10 0 
Bibliotecar 3 3 0 
Tehnicieni laborator IMST 3 2 -1 

II. Personal nedidactic 
Total, din care 

 
32 

 
25 

 
-7 

Şef serviciu administrativ 1 1 0 
Administrator financiar 4 3 -1 
Economist financiar contabilitate 2 2 0 
Casier 1 1 0 
Muncitori 9 7 -2 
Personal navă 3 3 0 
Ingrijitor 11 8 -3 
Magaziner 1 0 -1 
TOTAL 48 40 -8 

 
La nivelul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se constată o diminuare semnifica-

tivă cu 8 posturi din care 7 la nivelul personalului nedidactic. S-a urmărit astfel o eficientizare a 
activităţii, întrucat s-a constatat că în anumite sectoare exista o supradimensionare  a 
personalului. 

 
4. REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
a) Rezultatele cercetării ştiinţifice în 2016 

Nr. 
crt 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  
FEAA IMST LITERE FEFS DREPT 

1 Granturi în evaluare 0 1    
2 Granturi derulate 6 3    
3 Cărţi publicate,  

din care: 
10 2 6   

4  în edituri internaţionale 2     
5  in edituri naţionale 8 2 6 1  
6 Articole publicate în reviste indexate ISI 7 9 2   
7 Articole publicate în reviste indexate 

BDI 
14 18 24 2  

8 Articole publicate în alte reviste  1 5   
9 Articole publicate în volumele 

conferinţelor indexate ISI proceedings 
sau internaţionale 

20 18 15   

 10 Articole publicate în volume ale 
conferenţelor naţionale 

7 2 8   

 11 Evenimente ştiinţifice organizate 1 4 4   
 12 Participarea studenţilor la sesiuni 

studenţeşti naţionale 
1 6    

 13 Teze de doctorat/abilitare 1     
 14 Nr. brevete / cereri înregistrare brevete/ 

produse cu drept de proprietate 
intelectuală 

 2    
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SINTEZA ACTIVITATII DE CERCETARE A CUDTS 2016 
 

FACULTATEA GRANTURI CARTI ARTICOLE 
ISI BDI ALTELE 

FEEA 6 10 7 14 27 
IMST 3 2 9 18 21 
LITERE 0 6 2 24 28 
FEFS - 1 - 2 - 
DREPT - - - -  
TOTAL 9 19 18 58 76 
 
b)  Rezultatele cercetării ştiinţifice în 2017 

 
Nr. 
crt. 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Facultatea 

FEAA IMST LITERE FEFS DREPT 
1 Granturi în evaluare - 1    
2 Granturi derulate - 3 1   
3 Cărţi publicate, din care: 4 2 1  1 
  - în edituri internaţionale 1     
  - in edituri naţionale 3 2 1 1 1 
4 Articole publicate în reviste indexate 

ISI 
1 25 1   

5 Articole publicate în reviste indexate 
BDI 

9 17 10 2 7 

6 Articole publicate în alte reviste 1 1 39 2  
7 Articole publicate în volumele 

conferinţelor indexate ISI 
preoceeding sau internaţionale 

14 6 6   

8 Articole publicate în volume ale 
conferinţelor naţionale 

- 0 4   

9 Evenimente ştiinţifice organizate 2 4 2   
10 Participarea studenţilor la sesiuni 

studenţeşti naţionale 
5 6 3   

11 Teze de doctorat/abilitare - 1    
12 Nr.brevete/cereri înregistrare 

brevete/ produse cu drept de 
proprietate intelectuală 

- 5    

 
SINTEZA ACTIVITATII DE CERCETARE A CUDTS 2017 

 

FACULTATEA GRANTURI CARTI ARTICOLE 
ISI BDI ALTELE 

FEEA 0 4 1 9 15 
IMST 4 2 25 17 7 
LITERE 1 1 1 10 49 
FEFS - 1 - 2 2 
DREPT - 1 - 7 - 
TOTAL 5 9 27 45 73 

 
Analizând datele referitoare la activitatea de cercetare se impune intensificarea activităţii 

de publicare de cărţi şi articole ISI şi menţinerea ritmului de accesare a granturilor de cercetare. 
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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 periodice în Datina, Informaţia de Severin, Obiectiv mehedintean, 

Mehedinteanul. 
Au apărut interviuri şi există emisiuni de aproximativ 50 minute la fiecare din aceste 

televiziuni unde a fost prezentată oferta educaţională.   
Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin în colaborare cu I.S.J Mehedinţi a organizat 

în perioada 17-18 mai 2017 “Târgul Oferta Educaţională” pentru colegii, licee şi şcoli 
profesionale în anul şcolar 2017-2018, eveniment care a avut loc la Palatul cultural “Theodor 
Costescu”, sala Popa Popa’s. 

Studenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul CUDTS au 
participat alături de elevii din liceele din Dr. Tr. Severin la Concursul “Cea mai buna idee de 
afaceri” organizat de FEAA şi ISJ Dolj şi Mehedinţi, rezultatele acestora fiind remarcabile: 
Locul I, Locul III şi o menţiune. 

În octombrie 2017 s-a desfăşurat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
un workshop dedicat Zilelor porţilor deschise a BNR, eveniment la care reprezentanţi ai Băncii 
Naţionale a României şi ai cadrelor didactice au susţinut prelegeri publice, urmate de o sesiune 
de întrebări din partea studenţilor.  

Centrul universitar a desfăşurat acţiuni ample de promovare prin echipe mixte de cadre 
didactice şi studenţi cu ocazia festivităţilor Zilelor Severinului. In punctele unde au avut loc 
spectacole, pe strada Crişan, la Pădurea Crihala şi la supermarketurile CORA şi CARREFOUR  
au fost distribuite spectatorilor pliante şi fleyere cu oferta noastră educaţională.  

De asemenea, în cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin s-au desfăşurat 
următoarele evenimente aferente împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Craiova:  
 Zilele porţilor deschise, în perioada: 01-10.05.2017, eveniment organizat de conducerea 
Universităţii din Craiova pentru a le prezenta viitoriilor studenţi domeniile şi specializările, cifra 
de şcolarizare, criteriile de admitere şi perspectivele profesionale; 
 Studenţii noştri pot mai mult, în perioada 15-30.05.2017, desfăşurat sub egida 
Universităţii din Craiova, Centrului de Orientare şi Consiliere în Carieră şi Convenţiei 
Organizaţiilor Studenţeşti – proiect ce vizează stimularea creativităţii, dorinţa de implicare a 
studenţilor în derularea unor activităţi practice, în vederea dezvoltării acestora pe plan personal şi 
pe plan profesional; 
 Noaptea albă a experimentului ştiinţific, în perioada:15-30.05.2017; 
 Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru absolvenţi: 20 -26.05.2017; 
 Forumul carierei, ediţia a II-a, în perioada 25-26.10.2017, eveniment în cadrul căruia s-
au organizat întâlniri ale studenţilor de la programele de studii din cadrul CUDTS cu 
profesionişti din domeniile de studiu. 

 Evenimentele anterior menţionate au urmărit printre altele şi o promovare atât a CUDTS, 
în general, cât şi a programelor de studii, în particular. 

Prin intermediul cadrelor didactice şi a unor studenți s-a realizat popularizarea la nivelul 
fiecărui liceu din Drobeta-Tr.Severin, Motru, Vânju-Mare, Orșova, Baia de Aramă, Strehaia a 
ofertei educaţionale, prezentată prin intermediul unor pliante, postere, prezentări realizate de 
către cadre didactice de la CUDTS,  pentru  clasele a XI-a şi  a XII-a, urmând ca pe viitor în 
cadrul acţiunii „săptămâna altfel” elevii de la toate nivelurile din cadrul învaţământului 
preuniversitar să fie invitaţi la CUDTS pentru a li se prezenta oferta noastră educaţională şi 
pentru a-i ajuta la orientarea în carieră.  
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Liceele din Drobeta-Turnu Severin în care a fost prezentată oferta educaţională sunt: CN 
„Traian”, CN „Gh. Ţiţeica”, CN Pedagogic „Stefan Odobleja”, CN Economic „Theodor 
Costescu”, Colegiu Tehnic „Domnul Tudor”, Colegiul tehnic de transporturi, Colegiul tehnic 
„Decebal”, Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean”.  

De asemenea, prezentarea ofertei educaţionale a avut un caracter regional  prin întâlnirile 
cadrelor didactice universitare cu elevii de la: Colegiul Tehnic ”Dierna” Orşova, Liceul de 
Marină  Orşova, Grup Şcolar ”Matei Basarab” Strehaia, Liceul Teoretic ”Dr. Victor Gomoiu” 
Vânju Mare, Liceul Teoretic ”Gh. Ionescu Şişeşti”, Grupul Şcolar ”Tudor Vladimirescu” Şimian, 
Liceul Teoretic Cujmir, Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu” Baia de Aramă. 

Promovarea ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova, CUDTS s-a realizat şi în 
organizaţiile cu care facultăţile au protocoale şi contracte de colaborare pentru efectuarea 
practicii de specialitate şi realizării lucrărilor  de licenţă şi disertaţiilor, cum ar fi: BCR, BRD,SC 
Meva SA, SC Bornetze SRL, Agenţia de Protecţia Mediului-Mehedinţi, Apele Române 
Mehedinţi, SC Lamdro  SA, SC Severnav SA, SC Mecanoenergetica SRL, SC Euro Tyres SRL, 
SC Forsev SA. La nivelul organizaţiilor, promovarea  am realizat-o, de fiecare dată, când ne-am 
deplasat în practică cu studenţii, iar în perioada premergătoare admiterii oferta noastră 
educaţională a fost prezentată prin postere. 

Pe viitor, se urmăreşte ca activitatea de promovare să se deruleze în conformitate cu o 
strategie pe termen lung, urmărindu-se atragerea către programele de studii din cadrul CUDTS a 
unui număr cât mai mare de elevi din Republica Serbia. 

 
6. SITUAŢIA FINANCIARĂ 

 
 În cadrul analizei situaţiei financiare accentul a fost pus pe studiul situaţiei cheltuielilor 
de funcţionare a CUDTS. 
 
 Situația cheltuielilor de funcționare - facultăți și administrativ 
 
Nr. 
crt. 

Articol Valoare 
cheltuieli 

2016 
lei 

Valoare 
cheltuieli 

2017 
lei 

Modificare 
absolută 

lei 

1. Materiale auxiliare 71,46 - -71,46 
2. Combustibil încalzire spaţii învaţamânt,  

imobil str.Traian 
66524,66 68186,25 1661,59 

3. Combustibil auto 6250,00 8245,00 1995,00 
4. Piese auto 160,00 1986,08 1826,08 
5. Materiale consumabile (rechizite, 

mat.curăţenie,ş.a.) 
52714,35 16652,02 -36062,33 

6. Energia termică  
(încălzire imobile str.Călugăreni) 

162685,42 182004,82 19319,40 

7. Apă, canal 28604,69 21509,41 -7095,28 
8. Energie electrică 38403,97 82545,15 44141,18 
9. Salubritate 7526,61 4944,67 -2581,94 
10. Materiale întreţinere si reparaţii 42317,53 7217,67 -35099,86 
11. Cheltuieli telefon şi internet 18245,73 16962,15 -1283,58 
12. Servicii pază  221264,54 264235,31 42970,77 
13. Servicii ignifugare imobile - 30811,48 30811,48 
14. Servicii analiză apă-DSP - 1395,00 1395,00 
15. Reparaţii auto - 202,00 202,00 
 TOTAL 644768,96 706897,01 62128,05 
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Din analiză, se observă o diminuare a cheltuielilor cu materialele consumabile şi cu 
materialele de întreţinere şi reparaţie. În schimb, datorită scumpirii energiei termice şi energiei 
electrice la aceste capitole s-au înregistrat creşteri semnificative. Mai mult, în anul 2017,  
CUDTS a fost nevoit să efectueze ignifugarea imobilelor, operaţiune care trebuie efectuată 
periodic. 

Un lucru demn de menţionat este şi faptul că, Căminul studenţesc nr.1  care a fost dat 
spre folosinţă CUDTS a fost restituit Consiliului Judeţean, fapt ce a generat economii 
semnificative în bugetul CUDTS. Restituirea a apărut ca o necesitate întrucât nu se mai justifica 
deţinerea acestuia din punct de vedere economic, cheltuielile înregistrate cu acesta la nivelul 
anului 2016 fiind de peste 174.000 lei. 
 
 Situția încasărilor   
 
Nr. 
crt. 

 
Explicații 

Valoare 
incasari 

2016 
lei 

Valoare 
incasari 

2017 
lei 

 
Modificare 

absolută 
lei 

1. Taxe scolarizare 1531385,13 1669975,78 138590,65 
2. Alte venituri  (taxe înscriere, înmatriculare, 

reînmatriculare, restanţe,etc) 
331145,00 377413,96 46268,96 

 TOTAL 1862530,13 2047389,74 184859,61 
 

 În ceea ce priveşte nivelul încasărilor la nivelul CUDTS putem vorbi de creşteri 
spectaculoase atât pe total (184859,61 lei) cât şi pe componente: taxe de şcolarizare (138590,65 
lei); alte venituri  (46268,96 lei). 
 
 7. ACTIVITATEA SERVICIULUI ADMINISTRATIV 
 
        Serviciul Administrativ al CUDTS a efectuat, sub coordonarea domnului şef serviciu 
administrativ  ec. dr. Constantin Cojocaru, 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 clădirea din strada Călugăreni, nr.1 s-a reparat şi lăcuit mobilierul existent, s-a 
turnat şapă şi s-a înlocuit parchet în unele săli de curs, s-a turnat şapa de ciment la intrarea  
principală, s-au reparat şi zugrăvit  grupurile sanitare, s-a confecţionat şi montat arhiva pentru  
FEAA, s-au confecţionat şi montat poliţe la dulapurile existente din bibliotecă, s-a renovat 
complet biblioteca, s-a remediat şi s-a vopsit instalaţia de încălzire IMST, s-a reparat calea de 
acces pasarela la nava şcoală Apolodor, s-au făcut reparaţii curente la acoperişul clădirii. 
        În clădirea din strada Traian, nr.277A, s-au efectuat lucrări de reparaţii prin  
zugrăvirea sălilor de curs, sala de sport, culoarele şi casa scărilor pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii didactice şi de cercetare.  
        La această clădire s-au efectuat, de asemenea, lucrări de întreţinere la rezervorul de 
motorină, lucrări de reparaţii la instalaţia de încălzire, s-au reparat, vopsit şi înlocuit băncile din  
parcul Centrului Universitar  şi gardul împrejmuitor al acestuia. 

Se solicită repararea covorului asfaltic de pe terenul de sport din strada Călugăreni nr.1, 
pentru buna desfăşurare a orelor de Educaţie fizică la anii I şi II de studii. 

Se fac demersurile necesare pentru închirierea căminului studenţesc nr.2 din strada 
D.Gheaţă, nr.22, aflat în proprietatea Universităţii din Craiova - Centrul Universitar Drobeta Tr. 
Severin, fiind în conservare. 
 
      Prorector Conducere Operativă a CUDTS, 
       
           Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU 
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DIRECȚIA  DE  INFORMATIZARE 

 Misiuni îndeplinite de personalul Direcției Informatizare: 
- 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 D.I. 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; 
- asigurarea de consultanță personalului UCv în vederea utilizării aplicațiilor informatice 

proiectate de D.I. 
 Activitatea depusă 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 și 
a campusului Agronomie/DGA. 
• Instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor, stațiilor de lucru și a 
echipamentelor D.I. (routere, servere web, mail servere, servere pentru baze de date etc.).  
• Asistență tehnică pentru serverele și stațiile de lucru ale serviciilor administrative (salarizare, 
contabilitate). 
• Asigurare control acces D.G.A. 
• 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. 
• Achiziționarea de echipamente necesare funcționării nodului de comunicații. 
• Înlocuirea echipamentelor depreciate cu echipamente noi, de ultimă generație (servere, switch-
uri, UPS-uri). 

2. Obiective îndeplinite: 
• Proiectare și realizare (creare, modificare, extindere) rețea locală/Internet (cablu și wireless): 

- Clădirea Centrală: 
⇒ Cablarea pentru relocarea Facultății de Litere; 
⇒ Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (sala 272 – proiect CECCAR); 
⇒ Facultatea de Știinte (conectare directă secretariat FS – Direcția de Informatizare, refacere rețea 

Departament Geografie); 
⇒ Facultatea de Teologie (refacere rețea locală - secretariat, decanat, prodecanat); 
⇒ Facultatea de Științe Sociale (refacere rețea locală - secretariat, decanat, prodecanat); 
⇒ Facultatea de Agonomie (refacere rețea locală campus); 
⇒ Facultatea de Horticultură (refacere rețea locală - secretariat, decanat, prodecanat); 
⇒ D.L.M.A. (refacere rețea locală); 
⇒ D.P.P.D. (refacere rețea locală); 
⇒ Registratură (refacere rețea locală)  
⇒ Rectorat (refacere rețea locală); 
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⇒ Editura (librărie - refacere rețea locală); 
⇒ Bibliotecă (bibliotecă FEAA sala 420). 
- D.G.A.: extindere / refacere rețea locală. 
- Casa Universitarilor (reproiectare rețea locală și wireless). 
- Facultatea de Educație Fizică și Sport (extindere rețea locală). 
- Cantina/Restaurant Rectorat (verificare funcționare rețea locală, reproiectare rețea locală, 

configurare echipamente wireless). 
II. Dezvoltare şi întreţinere aplicaţii software:  
1. Activităţi curente: 
• Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul D.I.: 
- Evidenţa Studenţilor: 
⇒ configurare şi întreţinere structură pentru anul universitar 2017-2018; 
⇒ 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), perioade pentru stabilirea/selectarea disciplinelor opționale și a 
temelor/proiectelor de diplomă; 

⇒ întreţinerea şi supervizarea traseului academic şi a situaţiei şcolare a studenţilor; 
⇒ definire nomenclator burse pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017, respectiv pentru 

semestrul I al anului universitar 2017-2018; 
⇒ actualizare nomenclator sărbători legale (utilizate în modulul de validare cataloage); 
⇒ 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 pentru anul 

universitar curent; 
⇒ 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); 
⇒ asigurarea de suport tehnic casieriilor și serviciilor contabile conexe (inclusiv corecţii erori de 

operare); 
- Portal web EvStud: 
⇒ întreţinere şi actualizare a programelor portalului în concordanţă cu upgrade-urile software-ului 

de bază (PHP şi HTML); 
- Portal Cercetare: 
⇒ a fost întreținut portalul de cercetare și au fost corectate erorile de programare depistate sau 

raportate (verificarea corectitudinii codurilor ISSN si ISBN, autentificarea operațiilor executate 
asupra articolelor) ; 

⇒ asigurarea de consultanță utilizatorilor portalului.  
 
 
 

http://cercetare.ucv.ro/
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- Site-uri web: 
⇒ s-a întreținut, actualizat (inclusiv în afara orelor de program, în cazul postărilor cu deadline) și 

dezvoltat site-ul web al universității; 
⇒ s-au întreținut și actualizat site-urile aflate pe serverul web al universității; 
⇒ s-au intretinut pagini web pentru programe POSDRU,  Analele Universităţii (Seria Istorie, 

Seria Filosofie), reviste (Revista de Ştiinţe Politice, Revista Universitară de Sociologie, Revista 
Forum Geografic, Revista Argotica), conferinţe. 

⇒ s-a susţinut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi întreţinerea site-urilor dedicate  
diverselor proiecte. 

⇒ au fost actualizate conturile de e-mail pe serverul webmail al universităţii. 
2. Dezvoltare de aplicaţii: 
• Evidența Studenților: 
- A fost creat un modul pentru gestionarea datelor raportate către C.N.F.I.S. Modulul permite 

salvarea informațiilor necesare la data stabilită de Consiliul de Administrație și obținerea de 
rapoarte în formatul cerut de aplicațiile C.N.F.I.S., reducând considerabil timpul necesar 
raportării. 

- A fost actualizat modulul de admitere, prin adăugarea posibilității de obținere de informații 
despre candidații preînscriși. 

- A fost creat un modul pentru gestiunea legitimațiilor de transport ale studenților, în conformitate 
cu cerințele R.M.U. 

- Adăugare de facilități în aplicație, la solicitarea secretariatelor/conducerii universității. 
• Portal web EvStud: 
- A fost creat un server web dedicat Evidenței Studenților, cu certificare SSL, apelabil la adresa 

https://evstud.ucv.ro 
- A fost creată o nouă versiune a portalului EvStud. 
- A fost creată aplicația web de gestiune a admiterii, cu cele două componente: 
⇒ Preînscrierea online a candidaților (cu submodulele Acte personale, Acte de studii, Opțiuni 

admitere). 
⇒ Înscrierea online a candidaților de către comisiile de admitere (cu submodulele Acte personale, 

Acte de studii, Opțiuni admitere). 
• Alte aplicații: 
- A fost proiectată o aplicație web pentru gestiunea referatelor de necesitate și oportunitate (la 

adresa http://193.231.40.199/referat - care va fi relocată într-o mașină virtuală). 
- A fost demarată crearea aplicației web pentru gestiunea cazărilor în UCv. 
• Site web: 
- S-a actualizat site-ul web www.ucv.ro prin: 
⇒ modificarea meniului principal în concordanţă cu cererile conducerii Universităţii; 
⇒ actualizarea variantei în limba engleză; 
III. Alte activităţi: 
1. Centralizarea, actualizarea și verificarea informațiilor referitoare la studenții Universității din 

Craiova în platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior. 
2. Personalul D.I. a participat activ la sesiunea de admitere 2017, licenţă şi master, prin asigurarea 

de suport tehnic referitor la procesul de admitere. 
3. Întocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe informaţiile 

din bazele de date. 
4. Au fost furnizate informaţii din baza de date Evidenţa Studenţilor sub forma solicitată de servicii 

conexe (CCOC). 
5. Acordarea de asistenţă tehnică în utilizarea programelor implementate. 
6. Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile universităţii. 
7. Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web. 

 
 
 

https://evstud.ucv.ro/
http://193.231.40.199/referat
http://www.ucv.ro/
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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); 
• tehnici de programare noi. 

 
 

DEPARTAMENTUL FONDURI EUROPENE 
În decursul anului 2017, Departamentul Fonduri Europene (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. 

 În concret, au fost desfăşurate prin intermediul DFE următoarele activităţi: 

 I. INIŢIEREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN 
 1. Activitatea de elaborare şi depunere a proiectelor 

DFE desfasoara 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 urmatoarelor programe: 

 Programul Operational Regional: 
 Cod apel: POR/275/10/3/Creșterea relevanței învățământlui terțiar universitar in 
relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive/3/Creșterea relevanței 
învățământlui terțiar universitar in relație cu piața forței de munca și sectoarele economice 
competitive 
Sunt in curs de elaborare si depunere, propunerile: 

REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT  - CORPURILE A(C8), 
B(C9) SI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTATILOR CU PROFIL ELECTRIC in curs de 
elaborare 

REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT - CORPURI G(C12), 
H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTATILOR CU PROFIL 
ELECTRIC in curs de elaborare 

REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT - CORPURI D(C5-6), 
E(C4) si F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTATILOR CU PROFIL ELECTRIC in curs de 
elaborare 

REABILITARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA PENTRU TRANSFER DE 
CUNOASTERE SPECIFIC INVATAMANTULUI TERTIAR  INTRAC-UCv in curs de 
elaborare 

 Programul Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania – Serbia Programe 
REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT – CENTRUL 

UNIVERSITAR DROBETA-TURNU SEVERIN ÎN VEDEREA IMBUNĂTĂȚIRII 
EFICIENȚEI ENERGETICE”, Str. Traian nr. 277, 277A, Drobeta-Turnu Severin, jud. 
Mehedinti – în curs de elaborare 
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 Programul Operațional Capital Uman 

Nrc
rt Denumire proiect Apel Cod 

proiect 
Status 

1.  Stagii de practică pentru studen-
ții Facultatilor de Educatie Fizica 
si Sport, Stiinte Sociale si Drept 

POCU/90/6/19/19/ 
Operatiune aferenta 
Obiectiv compozit OS. 
6.13 si 6.14 

106118 Aprobat, în curs de 
semnare a contrac-
tului de finanțare 

2.  Stagii de practica performante 
pentru studentii Facultatilor de 
Litere si FEEA 

POCU/90/6/19/19/ 
Operatiune aferenta 
Obiectiv compozit OS. 
6.13 si 6.14 

106117 Aprobat, in curs de 
semnare a contrac-
tului de finantare 

3.  Stagii de practica pentru 
studentii Facultatii de Stiinte 

POCU/90/6/19/19/ 
Operatiune aferenta 
Obiectiv compozit OS. 
6.13 si 6.14 

106711 
 

Aprobat, in curs de 
semnare a contrac-
tului de finantare 

4.  Facilitarea integrarii studentilor 
pe piata muncii prin consiliere si 
participare la programe de 
învatare la locul de munca 

POCU/90/6/19/19/ 
Operatiune aferenta 
Obiectiv compozit OS. 
6.13 si 6.14 

107075 Aprobat, in curs de 
semnare a contrac-
tului de finantare 

5.  Sprijin la inceput de cariera 
pentru studentii Facultatilor de 
Agronomie si Horticultura 

POCU/90/6/19/19/Operatiu
ne aferenta Obiectiv 
compozit OS. 6.13 si 6.14 

108558 Respins 

6.  Profesori buni pentru copii 
fericiti  

POCU/73/6/6 105374 Aprobat, in curs de 
semnare a contrac-
tului de finantare 

7.  Dezvoltarea competentelor 
profesionale ale managerilor din 
turism din Regiunea S-V Oltenia 

POCU/227/3/8 118059 
 

In evaluare 

8.  Antreprenoriat - cariera mea de 
succes! 

POCU/82/3/7 107233 Respins 

9.  Antreprenoriat pentru o viata 
activa 

POCU/82/3/7 105354 Finantat 

10.  Dezvoltare prin antreprenoriat POCU/82/3/7 103965 Finantat 
 

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 
 

Nr 
crt Denumire proiect Apel Cod 

proiect 
Status 

1 Masuri de ameliorare privind 
practica studentilor prin dezvol-
tarea capacitatii GAL Calafat si 
Universitatii din Craiova 

POCA/111/1/1 111900 Respins 

2 Servicii de consiliere juridică 
pentru victime ale unor abuzuri 
sau nereguli din administrație și 
justiție 

Cod apel: POCA/113/2/3/ 111830 In evaluare 
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Programul Operațional Competitivitate (POC) 
 

Nr 
crt Denumire proiect Apel Cod 

proiect 
Status 

1 HUB-UCv - Centru Suport 
pentru Proiecte CD 
Internaţionale pentru 
regiunea Oltenia 

POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu 
acțiunile de CDI ale programului-
cadru ORIZONT 2020 al Uniunii 
Europene și alte programe CDI 
internaționale/ 2 / Crearea de 
sinergii cu acțiunile de CDI ale 
programului-cadru ORIZONT 
2020 al Uniunii 

107885 In evaluare 
Admis după 
verificarea 
administrativă 
şi a eligibilităţii 

 

 2. Activitate de completare a informatiilor necesare sistemului MySMIS 

 DFE a desfășurat activitatea de completare a informațiilor necesare sistemului MySMIS, 
sistem elaborat de Ministerului Fondurilor Europene, prin care potenţialii beneficiari din 
Universitatea din Craiova vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-
2020. 

II. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL 
       EUROPEAN 

In cursul anului 2017, la nivelul Universitatii din Craiova se aflau în derulare o serie de 
proiecte finanțate din diverse programe, după cum urmează: 

Tip Proiect 
Nr. 

Proiecte 
Valoare totala a proiectelor 

Finantate 
POC 5 34,442,412.00 
POCU 4 21,361,424.60 
FDI 6 1,015,000.00 
INTERREGIO 1 2,341,400.00 
ROSE 10 4,838,585.38 
SEE 1 4,840,106.00 
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În cursul anului 2017, la nivelul Universităţii din Craiova s-a continuat perioada de 
implementare/derulare a proiectelor finanţate prin FSE prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020 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), după cum urmează: 

Nr 
crt Denumire proiect Director 

Bugetul 
total proiect 

(RON) 

Buget 
cheltuit 
(2016) 

Buget 
cheltuit 
(2017) 

1 Parteneriate pentru transfer de 
cunoștinţe, cercetare tehnologică și 
aplicată pentru soluţii inovative de 
sisteme inteligente destinate creşterii 
eficienței energetice  -
PACETSINEFEN, Proiect POC-A1-
A1.2.3-G-2015, Contract nr. 76/ 
08.09.2016, SMIS 105687 

Prof.dr.ing. 
Mihaela 
Popescu 

 
7,082,561  
 

159,292 
 
 
 
 
 
 

1,041,036 
 
 
 
 
 
 

2 Sistem de tracţiune inteligent, eficient 
energetic pentru noi generaţii de 
maşini feroviare uşoare, Program 
Operational Competitivitate  
POC-A1-A1.2.3-G-2015, Parteneriate 
pentru transfer de cunoștințe –KTP 
POC-A1-A1.2.3-G-2015, Contract  
nr. 59/05.09.2016, SMIS 106021 

Prof.dr.ing. 
Sorin 
Enache 

 
 
7,031,917  
 

453,951 
 
 
 
 
 

1,082,607 
 
 
 
 
 

3 Cercetări şi transfer de cunoştinte în 
domeniul tehnologiilor şi instrumen-
telor software pentru informatizarea 
proceselor industriale (tisipro) 
Poc-a1-a1.2.3-g-2015, Contract  
nr. 61/05.09.2016, SMIS 105736 

Prof.dr.ing.   
Dan 
Popescu 

 
 
5,549,356  
 

87,143 
 
 
 

640,600 
 
 
 

4 Consolidarea capacitatii de cercetare-
dezvoltare in imagistica si tehnologie 
avansata pentru proceduri medicale 
minim invazive, Poc-a1-a1.1.4-e-2015, 
Contract nr. 65/08.09.2016, SMIS 
103633 

Prof.dr. 
Gabriel 
Gruionu 

 
 
8.546.147,0 
 
  

194,505 
 
 
 

5,148,270 
 
 
 

5 Soluţii inteligente de creşterea 
securităţii şi competitivităţii prin 
monitorizare, diagnoză, reducerea 
efectelor energetice nedorite şi 
creşterea eficienţei energetice la 
generare şi la consumatori industriali 
Poc-a1-a1.2.3-g-2015,  Contract nr. 
84/08.09.2016, smis 106020 

Prof.dr.ing. 
Nicolae 
Petre-
Marian 

 
 
6,232,431 

 
 
59,678 
 
 
 
 
 

1,289,942 
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 În cursul anului 2017, la nivelul Universităţii din Craiova a început perioada de 
implementare a proiectelor finanţate prin FSE prin Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020: 

Nr. 
crt. Denumire proiect Director Bugetul total 

proiect  (RON) 
1 Antreprenoriat pentru o viață activă, 

POCU82/3/7/105354  
Prof.dr.ing. Leonard Manescu 8.741.764,40 

 
2 Dezvoltare prin antreprenoriat, 

POCU82/3/7/103965 
Conf.dr. Ciora Liviu Ion 10.033.947,60 

 

 În cursul anului 2017, la nivelul Universităţii din Craiova a început perioada de 
implementare a proiectelor finanţate prin FSI prin CNFIS (Consiliul Național de Finanțare a 
Învățământului Superior: 
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Nr.  
crt. Titlul proiectului Cod 

proiect Domeniul Valoare 
proiect (lei) 

Director 
proiect 

1 

,,CCDM-UCV. Înființarea  
și dezvoltarea Centrului de 
Competente în domeniul 
Managementului Universitar  
al Universității din Craiova 
în vederea creșterii 
capacității instituționale " 

CNFIS-
FDI-2017-

0284  

D6: Creşterea 
capacității 
instituționale 
 
 

260,000.00 
 
 
 

Anca 
Bandoi 

 
 

2 

,,ProUCV. Strategii proactive 
de promovare a ofertei edu-
caționale a UCV în vederea 
eficientizării accesului la 
învățământ superior, în 
rândul elevilor proveniți din 
medii defavorizate din 
regiunea Oltenia" 

CNFIS-
FDI-2017-

0059 

D1: Creşterea 
echităţii sociale, în 
vederea incluziunii 
sociale și sporirea 
accesului la învăță-
mântul superior 
(inclusiv cele privi-
toare la consilierea 
și orientarea în 
carieră) 

212,000.00 
Leonardo-

Geo 
Manescu 

3 

,,Activitate didactică de 
calitate, deontologie și etică 
academică - priorități 
permanente în Universitatea 
din Craiova" 

CNFIS-
FDI-2017-

0091 

D7: Imbunătățirea 
calității activității 
didactice, inclusiv a 
respectării deon-
tologiei și eticii 
academice 

180,000.00 
 

Nicu 
George 

Bizdoaca 

4 

,,Promotor-UCV - 
Promovarea pieței muncii în 
cadrul UCV. 
Măsuri integrate de creștere 
și de stimulare a inserției 
studenților și absolvenților 
UCV pe piața muncii din 
Regiunea S-V Oltenia " 

CNFIS-
FDI-2017-

0062 

D8: Corelarea 
ofertei educaţionale 
cu cererea pieţei 
muncii 

180,000.00 Stelian 
Baragan 

5 

,,Extinderea platformei IT 
din Universitatea din Craiova 
in vederea asigurarii transpa-
rentei in gestiunea studentilor 
și fumizarea rapidă a infor-
mațiilor necesare Registrului 
Matricol Unic (RMU) - 
EX-IT-UCv-T-RMU" 

CNFIS-
FDI-2017-

0202 

D3: Asigurarea 
transparenței în 
gestiunea studenți-
lor și implementa-
rea Registrului 
Matricol al 
Universităților din 
România 

108,000.00 Silviu 
Lofelman 

6 

,,S.E. U.A. - Societatea 
studenteasca pentru educație 
universitară antreprenorială a 
Universității din Craiova" 

CNFIS-
FDI-2017-

0212 

D5: Inființarea și 
susținerea activită-
ților societăților 
antreprenoriale stu-
dențești (SAS) din 
subordinea 
universităţilor 

75,000.00 Magdalena 
Mihai 
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PROIECTE  INTERREGIO 2017 

Nr  
crt Titlul proiectului 

Nr. de identi-
ficare al 

contractului 

Perioada de  
derulare 

Durata 
proiect Parteneriat 

Valoare 
totala 

proiect 

Director 
proiect 

1 ,,A chance for 
development" 

e-MS code: 
ROBG-176 
Cod proiect 
16.4.2.087 

mai 2017-
aprilie 2019 24 luni Romania - 

Bulgaria 

648.094,73 
EuroUCV: 

509.601 Euro 

Mihaela 
Tinca 

Udristioiu 

PROIECTE ROSE 2017 

Nr 
crt 

Titlul proiectului/ 
Acronim 

Nr. de 
identificare 
 al acordului 

de grant 

Perioada de  
derulare 

Dura
ta 

proie
ct 

Categorie 
grant 

Valoare 
totala 

proiect  

Director 
proiect 

1 

Școala de vară 
,,Pregătire integrată 
pentru tranziția  la 
învățământul 
universitar" 

AG5 
5/SGU/PV/I/ 
06.07.2017 

06.07.2017- 
05.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

527.177,45 lei 
115.995,74 

Euro 

Carmen 
Banta 

2 
,,Arta, Cultură, 
Spiritualitate" 
ACS 

AG7 
7/SGU/PV/I/ 
06.07.2017 

06.07.2017- 
05.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

263.822,28 lei 
58.049,26 Euro 

Mihai  
Ciurea 

3 
,,Amfiteatrul 
studenției" 
AFISTUD 

AG10 
10/SGU/PV/ 
I/06.07.2017 

06.07.2017- 
05.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

530.886,04 lei 
116.811,74 

Euro 

Dragos 
Tutunea  

4 ,,Vara experimen-
tului la Științe" 

AG12  
12/SGU/PV/ 
I/06.07.2017 

06.07.2017- 
05.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

539.794,07 lei 
118.771,79 

Euro 

Iulian 
Petrisor 

5 
,,Un mediu sanatos 
pentru viitorul tau"  
HORTMED 

AG13 
13/SGU/PV/ 
I/06.07.2017 

06.07.2017- 
05.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

542.622,78 lei 
119.394,20 

Euro 

Sina 
Cosmulescu 

6 
,,Da valoare pasilor 
tai pentru viitor"  
DAVIT 

AG14 
14/SGU/PV/ 
I/06.07.2017 

06.07.2017- 
05.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

531.463,61 lei 
118.205,88 

Euro 

Mariana 
Niculescu 

7 ,,Fii activ vara prin 
sport" 

AG21 
21/SGU/PV/ 
I/28.07.2017 

28.07.2017- 
27.07.2020 

36 
luni 

SGCU-PV 
(Program de 
vara de tip 

punte) 

541.525,23 lei 
119.155,70 

Euro 

Nanu 
Marian 
Costin 

8 

,,Retentia stu-
denților filologi cu 
risc de abandon: 
solutii integrate" 

AG23 
23/SGU/NC/ 
I/16.10.2017 

16.10.2017- 
15.10.2019 

24 
luni SGNU-NC 

679.726,42 lei 
149.561,35 

Euro 

Badescu 
Ilona 

Violeta 

9 ,,Am ales, FIE - 
răman" FIE-R 

AG24 
24/SGU/NC/
I/16.10.2017 

16.10.2017- 
15.10.2019 

24 
luni SGNU-NC 

681.567,502 lei 
149.966,45 

Euro 

Ivanov Iuri 
Sergiu 

10 

,,Implementarea 
unei strategii 
specifice de retentie 
a studentilor din 
domeniul științelor 
exacte" RETSTEX 

AG26 
26/SGU/NC/ 
I/16.10.2017 

16.10.2017- 
15.10.2019 

24 
luni SGNU-NC 

681.525,26 lei 
149.957,15 

Euro 

Tigae 
Cristian 
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 5. Constituirea echipelor de management şi implementare în cadrul proiectelor 

Această activitate a presupus 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 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. 
 

III. SUSTENABILITATEA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDUL  
        SOCIAL EUROPEAN 

DFE a răspuns la o serie de solicitări ale organismelor abilitate în acest sens, referitoare 
la proiectele care au fost finalizate sau sunt in derulare. 

 

 

        PRORECTOR,  

      Prof.univ.dr.ing. NICU GEORGE BÎZDOACĂ 
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PRORECTORAT 7 
 

PATRIMONIUL AGRICOL 
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PATRIMONIU AGRICOL 
 

Conform misiunii asumate prin Carta proprie, Protectoratul P7 este responsabil cu 
patrimoniul agricol, având în coordonare cele 3 stațiuni: Stațiunea Didactică Banu Mărăcine care 
este o unitate de cercetare, învățământ și producție, formată din centrele Banu Mărăcine și 
Tâmburești. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal are ca obiective: cercetarea 
fundamentală și aplicativă în domeniul științelor agricole, producerea, multiplicarea și 
comercializarea de semințe cerealiere și plante tehnice. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Pomicultură Vâlcea care are ca obiective principale: cercetarea fundamentală și aplicativă 
în domeniul pomiculturii și în cel al protecției mediului, producerea și comercializarea de 
semințe, material săditor pomicol și dendrologic, dezvoltarea tehnologică și inovarea în 
domeniul pomiculturii, transferul tehnologic și diseminarea rezultatelor cercetării. 

Având în vedere obiectivele asumate prin Cartă, în continuare se prezintă Raportul de 
activitate pe anul 2017, conform datelor furnizate de către Directorii stațiunilor. 

 
STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ CARACAL 

 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal este unitate de cercetare – dezvoltare,  

ce funcționează ca structură fără personalitate juridică în subordinea Universităţii din Craiova, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 2155/2004. 

Obiectivele unității sunt: cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare tehnologică, 
producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, transferul tehnologic al rezultatelor 
cercetării, instruire profesională, etc. 
 Unitatea este structurata în două sectoare și anume:   
 -  Sectorul de Cercetare; 
 -  Sectorul de Producție si Dezvoltare 
 In anul agricol 2016 - 2017,  Sectorul de Cercetare și-a desfășurat activitatea pe o suprafața de 
219 ha. 
 In cadrul sectorului au lucrat 16 salariați, dintre care 3 cercetători, 2 ingineri  și 4 
tehnicieni.  
 Activitatea sectorului de cercetare a fost structurată în 3 laboratoare:  
 - Laboratorul de ameliorare și producere de sămânța;  
 - Laboratorul de agrofitotehnie;  
 - Laboratorul de protecția plantelor.  

Laboratoarele și-au desfășurat activitatea în 3 direcții:  
I . Cercetarea propriu-zisă;  

II. Extensia către fermierii din zonă a rezultatelor obținute și promovarea noilor creații din 
domeniul cerealelor și plantelor tehnice;  

III. Producerea de sămânță din categorii biologice superioare.  
În cursul anului 2017 au fost încheiate 49 de contracte de cercetare cu Institute, Stațiuni 

de Cercetare, firme autohtone și străine, cum ar fi: 
INCDA Fundulea, Bayer, Biocrop, Caussade, Euralis, Limagrain, Pioneer, Donau Saat, 

KWS, Syngenta, Adama, SumitAgro, Maisadour, Rapoul, Saaten Union, Monsanto,  RAGT, 
Universal Impex, Biochem, Energy Seed, CLC Bio Inovation. 

Valoarea acestor contracte a fost de 81 259 Euro și 108 650 lei fără TVA, ceea ce a 
reprezentat circa 478.378 lei fora TVA. 

Tematica de cercetare abordată în cadrul contractelor de cercetare a fost următoarea:  
-  stabilirea unor seturi de hibrizi și soiuri de cereale, plante tehnice, leguminoase și furajere, 

adaptați la condițiile de stres climatic specific zonei de influenta a SCDA Caracal; 
- elaborarea de tehnologii și perfecționarea unor secvențe tehnologice pentru cultura  

cerealelor, plantelor tehnice și leguminoaselor;  
- perfecționarea metodelor de prognoză și combaterea buruienilor în culturile de câmp. 
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Activitatea de extensie a constat în popularizarea noilor genotipuri de cereale, 
leguminoase, plante tehnice și furajere și prezentarea în câmpuri demonstrative a noilor 
tehnologii și secvențe tehnologice.  

S-au înființat loturi demonstrative la culturile de grâu, orz, triticale, floarea soarelui, 
porumb, sorg și rapița. Multitudinea de genotipuri prezentate în aceste loturi demonstrative dă 
posibilitatea fermierului să-și aleagă soiul sau hibridul cel mai productiv.  

Prezentarea rezultatelor s-a făcut în cadrul unor manifestări științifice - Simpozioane 
Naționale și zile destinate culturilor de cereale păioase și plante tehnice.  

In cadrul sectorului, anual se produc cantități însemnate de sămânța din categoriile 
biologice superioare la principalele plante de cultura.  

Ca urmare a deficitului de specialiști rezultat prin plecare, respectiv pensionare, s-a 
angajat un tânăr absolvent al Facultății de Agricultură din Craiova, în vederea formării ca tânăr 
cercetător. Pentru viitor, în urma aprobării C.A. al Universității din Craiova,  se va angaja un 
asistent în cercetare.  
 Partea a doua cuprinde situația activității desfășurate în Sectorul de dezvoltare-producție. 

In anul  2017, Sectorul de producție și-a desfășurat activitatea în cadrul a două ferme 
vegetale și anume: Ferma nr. 1 cu 1702 ha; Ferma  nr. 2 cu 540 ha. 

Scopul principal al activității a fost producerea de sămânță din categorii biologice supe-
rioare în vederea deservirii cu material certificat al fermierilor din zona de influență a unității.  

In anul 2017 au fost semănate următoarele suprafețe: grâu - 927 ha, ovăz - 15 ha, rapiță 
consum - 349 ha, triticale - 144 ha, mazăre - 112 ha, floarea soarelui - 396 ha, porumb consum  - 
298 ha. Tehnologia aplicată a permis obținerea unor producții considerate ca bune și foarte bune 
la cerealele păioase, astfel; la grâu - 4646 kg/ha, la triticale - 4583 kg/ha, la floarea soarelui - 
2331 kg/ha,  la porumb - 5615 kg/ha. 

Producțiile obținute la culturile de primăvară, porumb și floarea soarelui au fost afectate 
într-o anumită măsură de seceta instalată în timpul verii.   

In vederea creșterii performantelor instituționale și a dezvoltării unei infrastructuri 
competitive, s-au efectuat următoarele achiziții de utilaje: Tractor John Deere de 370 CP; 
Semănătoare de prăsitoare KUHN; Încărcător frontal tractor John Deere; Plug reversibil KUHN 
pentru tractor JD 85 CP; Plug reversibil KUHN pentru tractor JD 370 CP; Combina JOHN 
DEERE; Grapa cu discuri KUHN; Cultivator cu fertilizator pe 8 rânduri; Tocătoare resturi 
vegetale; Cultivator cu discuri si dinți pentru tractor JD 370 CP; Mașina administrat îngrășăminte 
KUHN; 

Aceste investiții au totalizat suma de  3 999 150 lei TVA inclus. 
 

 La sfârșitul anului 2017 stocurile de produse existente în spațiile de depozitare ale SCDA 
au fost: 
 1 728 tone grâu; 
 99 tone triticale; 
 29  tone ovăz; 
 2,6 tone orz; 
 279 tone mazăre; 
 3,8 tone sorg. 
 In ceea ce privește lucrările aferente campaniei din toamna 2017 s-au realizat la nivel de 
unitate următoarele lucrări: 
 S-au  semănat 1663,16 ha , din care: 
 745,25 ha grâu sămânța; 
 243,86 ha grâu consum; 
 53,14 ha triticale sămânța; 
 9,35 triticale consum; 
 1.0 ha orz; 
 610,56 ha răpită; 
 797,73 ha arătura de toamna. 
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De asemenea, în anul 2017, unitatea și-a desfășurat activitatea de producție pe o suprafață 

agricolă de 2461 ha, atingându-și obiectivul propus de a-și efectua toate lucrările în cele mai 
bune condiții și la timp, utilizând numai tractoarele, mașinile, utilajele și logistica din dotare 
proprie. 

Printre realizările anului 2017 enumerăm: 
 - achiziția de utilaje agricole performante; 
 - repararea tuturor utilajelor ce se afla în parcul auto al unității și aducerea lor în 
parametrii normali de funcționare; 
- executarea lucrărilor agricole in timp optim; 
- obținerea de productivi ridicate; 
 - dezvoltarea unei strategii de marketing si promovare a produselor și activității stațiunii 
în mediul on-line, fapt ce a dus la o creștere considerabila a vânzărilor de sămânța pe întreg 
teritoriul țării, depășind astfel zona de influenta a SCDA Caracal, desigur acest lucru s-a datorat 
și faptului ca în anul 2017 am pus accent pe calitatea produselor, pe care le comercializăm.  
 - în anul 2017 s-a vândut o cantitate de 1861 tone de greu și triticale de sămânță, 
comparativ cu anul 2016, când s-au vândut 1100 tone. 
 

Situația economico-financiară 

 In anul 2017 SCDA Caracal a realizat încasări de 12.311.070  lei din care: 
 

Denumirea indicatorilor Cod Încasări realizate 
Venituri din valorificarea produselor finite 33.10.16 7 772 427 
Venituri din cercetare 33.10.20 1 193 012 
Subvenții primite APIA 42.10.43 3 345 631 
Total încasări  12 311 070 

 

și a efectuat plăti de 13.015.010 lei din care: 
 

Denumirea indicatorilor Cod Plăti efectuate 
Cheltuieli cu salariile în bani 10.01 2 036 285 
Cheltuieli salariale în natura 10.02 205 665 
Contribuții 10.03 463 759 
Bunuri și servicii 20.01 6 325 220 
Reparații curente 20.02 492 628 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 36 511 
Pregătire profesionala 20.13 700 
Protecția muncii 20.14 871 
Alte cheltuieli 20.30 1 584 646 
Active fixe 71.01 1 868 762 
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 
în anul curent 

85.01 -37 

Total plăti  13 015 010 
 

 In luna decembrie 2017 SCDA Caracal a transferat în contul Universității din Craiova 
suma de 1 500 000 lei, reprezentând cheltuieli de regie pentru anii 2016-2017, conform Hotărârii 
Consiliului de Administrație nr. 29/06.12.2017. 

Pe data de 19.06.2017 SCDA Caracal a virat către asociatul SC Dancor Agro Prodaliment 
SRL, în baza contractului de asociere suma de 697 020 lei, reprezentând diferența aport 2015-
2016, rămânând de virat către acesta, suma de 266 287 lei, cota parte din profitul realizat în anul 
2016. 
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Desfășurând activitate economică, SCDA Caracal a plătit impozit pe profit aferent anului 
2016, în sumă de 291 969 lei, iar taxele și impozitele locale pentru teren și clădiri, achitate la 
Primarea Caracal și Stoenești au fost in valoare de 421 470 lei. 

De asemenea, la sfârșitul lunii decembrie 2017,  SCDA Caracal a avut in stoc produse 
finite in valoare de 1 320 137 lei și o producție în curs de execuție de 3 865 000 lei, care vor fi 
valorificate in cursul anului 2018, și un  disponibil în conturi de 238.832,13 lei 

In vederea creșterii performanțelor instituționale și a dezvoltării unei infrastructuri 
competitive, s-au achiziționat utilaje agricole în valoare de 3 999 150 lei TVA inclus. Investiția a 
fost achitata 50 % in anul 2017, urmând ca diferența de plata sa fie efectuata în tranșe egale, în 
lunile martie si iunie 2018. 

 In anul 2017, SCDA Caracal și-a desfășurat întreaga activitate cu forte proprii, fără 
aportul  asociatului SC Dancor Agro Prodaliment SRL. 

 La sfârșitul anului 2017,  SCDA Caracal a realizat un excedent de 5.197.000 lei și o 
producție în curs de execuție de 3.865.000 lei. 

 
Structura pe elemente de venituri și cheltuieli este următoarea: 
 

Simbol cont Venituri Valoare 
751 venituri din vânzarea de bunuri si venituri din cercetare 8 479 272,49 
709 variația stocurilor 910 267,89 
765 venituri din diferențe de curs valutar 105,64 
7721 venituri din subvenții 2 311 656,94 
 Total venituri 11 701 302,96 

 
Simbol cont Cheltuieli Valoare 
6022 cheltuieli privind combustibilul 954 906,27 
6024 cheltuieli privind piesele de schimb 221 527,74 
6025 cheltuieli privind semințele 820 038,90 
6028 cheltuieli privind alte materiale consumabile 2 262 553,97 
610 cheltuieli privind energia si apa 50 072,49 
611 cheltuieli cu întreținerea si reparațiile 441 953,43 
613 cheltuieli cu primele de asigurare 59 443,87 
626 cheltuieli poștale 11 586,97 
627 cheltuieli cu serviciile bancare 246,10 
628 cheltuieli cu serviciile executate de terți 1 812 079,94 
635 cheltuieli cu impozite si taxe 457 804,96 
64 cheltuieli cu personalul 2 825 693,20 
658 cheltuieli operaționale 700,00 
654 pierderi din creanțe si debitori diverși 51 834,79 
681 cheltuieli privind amortizările 1 267 451,37 
 Total cheltuieli 11 237 894,00 

 
In anul 2018, vom continua să eficientizăm și să dezvoltăm activitatea SCDA 

Caracal având în vedere că dispunem de toate resursele necesare, fapt ce se datorează în 
mare parte conducerii Universității din Craiova care susține și promovează toate aceste 
inițiative venite din partea noastră. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ 
VÂLCEA 

 
Activitatea de Cercetare - Dezvoltare a SCDP Vâlcea s-a desfășurat în anul 2017 în 

conformitate cu obiectivele și specializarea unității respectiv: cercetarea fundamentală și 
aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare în domeniul pomiculturii și a protecției mediului, 
producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe și material săditor pomicol, servicii de 
consultanță, alte obiective între cele derularea de tematici de cercetare privind activitatea 
doctorală și masterate.  
1. Fond  funciar 

Prin legile în vigoare SCDP Vâlcea deține 148,24 ha teren destinat activității de cercetare 
și producere de material săditor din categorii biologice superioare și standard. 

Suprafața de 148,24 ha a fost diminuată cu 22,086 ha prin reconstituirea dreptului de 
proprietate în favoarea unor persoane fizice în baza hotărârilor judecătorești (10 titluri de 
proprietate eliberate în anii 2008-2009 pentru care s-a făcut inclusiv punerea în posesie). În 
prezent există pe rol 6 dosare de judecată în instanță din care 5 dosare pentru restituirea de teren 
în suprafață de 2,35 ha și un dosar pentru servitute (acces în clădirea - sediu și poligonul de 
cercetare). 
2. Activitatea de Cercetare-Dezvoltare  

În anul 2017, au fost în derulare 6 contracte de cercetare din care 1 în calitate de 
coordonator încheiat cu ADER (411) : 

- ADER 411/2017 - "Identificarea de soluții de combatere integrată a organismelor 
dăunătoare în plantațiile pomicole care să conducă la reabilitarea mediului și obținerea unor 
produse sănătoase în sistem ecologic" - în valoare totală de 862.850 lei, din care 150.000 lei 
pentru anul 2017;  

- ADER 322/2017 - "Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creșterii siguranței și 
securității alimentare" - în valoare totală de 60.000 lei din care 15.650 lei pentru anul 2017;  

- ADER 312/2017 - "Gestionarea resurselor genetice pomicole în situşi ex. situ" - în 
valoare totală de 70.000 lei din care 20.000 lei pentru anul 2017;  

- ADER 333/2017- "Soluții tehnologice modernizate privind obținerea materialului pentru  
plantare pomicol conform standardelor de calitate europene" - în valoare totală de 100.000 lei din 
care 32. 600 lei pentru anul 2017;  

- PN II nr. 168/2017- "Conservarea fondului autohton de germoplasmă la prun pe baza 
unui model experimental de caracterizare moleculară și colecție On farm" - în valoare totală de 
225.599 lei din care 49.800 lei pentru anul 2017.  

- PN III - PTE 27/2017 - "Instalație modulară automatizată cu eficiență energetică ridicată 
pentru îmbunătățirea randamentelor la altoire a plantelor horticole lemnoase cu înmulțire 
dificilă" - în valoare totală de 200.000 lei din care 110.000 pentru anul 2017; 

În cadrul proiectelor de cercetare contractate s-au desfășurat activități specifice obiectivelor 
din planul de realizare al proiectelor. Etapele de cercetare pentru anul 2017 au fost predate 
unității contractante conform datelor din eșalonarea plăților din cadru proiectelor.  

Activitatea de dezvoltare și transfer tehnologic a rezultatelor cercetării s-a realizat în 
conformitate cu lucrările tehnologice impuse în cadrul tehnologiilor moderne de producere şi 
comercializare a materialului săditor din categorii biologice superioare și a tehnologiilor de 
întreținere a loturilor experimentale pentru nuc, alun, castan comestibil, măr și prun.  

SCDP Vâlcea produce în pepinieră material săditor pomicol din categoria biologică  
"CERTIFICAT" singurul admis în plantațiile pomicole realizate cu fonduri UE (Programul de 
Reconversie a Pomiculturii în România), conform Directivelor UE și ale Legii nr. 266/2002 cu 
modificările ulterioare.  
 Astfel, la finele anului 2017 SCDP Vâlcea dispune de un număr de 42.732 pomi 
CERTIFICAŢI și C.A.C. din speciile măr, prun, nuc altoit, alun cais și piersic, castan comestibil. 
 
 
 
  Materialul biologic de măr este 
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disponibil pentru vânzare în primăvara și toamna anului 2018.  
 Lucrările tehnologice de producere și de întreținere a materialului biologic din pepinieră 
(scoli de puieți, câmpul I, câmpul II, câmpul III) și din plantațiile mamă de seminceri și ramuri 
altoi s-au derulat conform cerințelor pepinieristice și se continuă și în anul 2018.  

Prin programul de reconversie a pomiculturii în țară, România trebuie să asigure nuc 
altoit "CERTIFICAT" pentru plantații de peste 1.500 ha. Universitatea din Craiova - SCDP 
Vâlcea este singura unitate specializată în acest domeniu, de aceea, a fost necesară dezvoltarea 
capacității de producere a pomilor altoiți.  

- S-au finalizat în luna februarie 2017 - 2 module de instalație de tipul "hot callusing" 
pentru producerea nucului altoit. Realizarea acestui obiectiv permite obținerea a cca. 3.000 buc. 
nuci altoiți, în plus.  

- S-a început și se află în derulare execuția cadastrului pe suprafața de 148,24 ha.; 
- Repararea tractor DT-450 pentru lucrările solului în plantații (cu mijloace proprii); 
- Realizarea unui dislocator în regie proprie; 
- Realizarea unui echipament  pentru scos puieții în pepinieră, în regie proprie; 
- Achiziționarea unei cositori rotative pentru lucrările de întreținere executate în 

pepinieră; 
- Achiziționarea (prin proiect) a unei motosape, necesară lucrărilor de întreținere în 

pepinieră; 
- Achiziționarea (prin proiect) a unui dispozitiv tip Tajfun cu utilitate pentru scoaterea 

pomilor altoiți din pepinieră; 
- Reparație capitală la tractorul pe șenile S-650 (singurul care poate fi utilizat în agregat 

cu dislocatorul de mari dimensiuni pentru scoaterea portaltoilor de nuc). 
- Înființarea a două noi marcotiere de alun în suprafață de 1,5 ha.  
- Distrugerea prin ardere a materialului săditor de măr depreciat, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 
 
3. Situația financiară 

                                                                            Valoare -lei- 
Venituri realizate din care: 1.274.186 

Venituri din cercetare 628.829 
Venituri din subvenții APIA 83.601 
Venituri din producția nevândută 490.621 
Venituri din clienți 71.135 

                                                                                  Valoare -lei- 
Cheltuieli efectuate din care: 1.124.306 

Cheltuieli de personal 558.609 
Cheltuieli cu bunuri și servicii 237.550 
Cheltuieli de capital 328.147 

 
 

STAŢIUNEA DIDACTICĂ BANU MĂRĂCINE 
 

Staţiunea Didactică Banu Mărăcine funcţionează conform H.G.123/08.04.1993, 
modificată şi completată, ca subunitate economică fără personalitate juridică în cadrul 
Universităţii din Craiova, având ca obiect de activitate instruirea practică a studenţilor, 
desfăşurarea activităţii de cercetare de către cadrele didactice  şi implementarea rezultatelor 
cercetării în producţie, producerea de seminţe şi material săditor, alte activităţi legate direct sau 
indirect de obiectul de activitate. 

 
 
 
 
În prezent Staţiunea Didactică Banu Mărăcine are în administrare 450,75 ha din care la 

Banu Mărăcine 58,33 ha şi 353,022 ha la Tâmbureşti, diferenţa de 39,3935 ha reprezintă 
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drumuri de exploataţie şi ape stătătoare. Din păcate cele 353,022 ha de la Tâmbureşti sunt 
nelucrate de foarte mulți ani din cauza structurii solului, a lipsei de apă şi a energiei electrice. 

În anul 2016, în cadrul Staţiunii Didactice Banu Mărăcine s-au înfiinţat 10 ha de viţă de 
vie prin programul de reconversie viticolă, proiectul fiind finalizat în anul 2017, prin  instalarea 
sistemului de susţinere. În anul 2017 au fost efectuate lucrările de întreţinere în plantaţia de viţă 
de vie conform proiectului de înfiinţare, lucrările fiind efectuate cu personalul din cadrul 
staţiunii. 
 

Situația economico-financiară  
 In anul 2017 Stațiunea Banu Mărăcine a realizat încasări de 869 809  lei din care: 

Denumirea indicatorilor Cod Încasări realizate 
Venituri din valorificarea produselor finite 33.10.16 150 374 
Venituri din chirii 30.10.05.30 369 020 
Subvenții primite APIA 42.10.43 350 415 
Total încasări  869 809 

 
 și a efectuat plăti de 1 124 304   lei  din care: 

Denumirea indicatorilor Cod Plăti efectuate  
Cheltuieli cu salariile in bani 10.01 455 524 
Contribuții 10.03                 103 085                 
Bunuri si servicii total 20.01 116 827 
Încălzit, iluminat  20.01.03 82 746 
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1370 
Carburanți si lubrifianți 20.01.05 8 239 
Materiale si servicii cu caracter funcționa 20.01.09 19 578 
Posta, telecomunicații 20.01.08 1332 
Alte cheltuieli 20.30 120 240 
Protecția muncii 20.14 483 
Active fixe 71.01 328 147 
Total plăti  1 124 304 

 

 În anul 2017 s-a finalizat proiectul de reconversie, urmând ca plata să se efectueze    
în cursul anului 2018, în valoare de 243450 lei. 
 

Structura pe elemente de venituri și cheltuieli 
Simbol cont Venituri Valoare (lei) 

751 venituri din vânzarea de bunuri si venituri din cercetare 513 641 
709 variația stocurilor 2 951 
772 venituri din subvenții 329 250 
 Total venituri 839 940 

 

Simbol cont Cheltuieli Valoare (lei) 
6021 Cheltuieli cu materiale auxiliare 1 129 
6022 cheltuieli privind combustibilul 15 730 
6024 cheltuieli privind piesele de schimb 196 
6028 cheltuieli privind alte materiale consumabile 13 439 
610 cheltuieli privind energia si apa 56 271 
607 cheltuieli privind mărfurile 25 185 
624 cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 185 
626 cheltuieli poștale 1 284 
627 cheltuieli cu serviciile bancare 286 
628 cheltuieli cu serviciile executate de terți 3 432 
635 cheltuieli cu impozite si taxe 37 247 
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64 cheltuieli cu personalul 565 352 
681 cheltuieli privind amortizările 135 712 
 Total cheltuieli 855 448 

 
 

Din Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Universității din 
Craiova la data de 31.12.2017, se constată că toate stațiunile din subordinea sa, s-au închis cu un 
excedent de venituri față de cheltuielile făcute cu activitate de producție și cercetare, desfășurată 
pe parcursul întregului an. Acest fapt este un lucru foarte onorant deoarece atestă faptul, după 
cum afirmă și domnul Director de la SCDA Caracal că actuala conducere a Universității sprijină 
întrutotul toate inițiativele și demersurile ce vin din partea conducerii stațiunilor, privind 
îmbunătățirea performanțelor și calității activității desfășurate. 

De asemenea, un  aspect foarte relevant care reiese din același Raport, este că la sfârșitul 
anului 2017 de la Stațiunile aflate în subordinea Prorectoratului P7  s-a efectuat o contribuție de 
1.500.000 lei la bugetul consolidat al Universității din Craiova, sumă care ar putea să crească 
deoarece în anul 2017, toate lucrările efectuate s-au realizat utilizând baza materială și logistica 
proprie, fără nici un aport de capital, din partea asociatului Dancor.   

 
 
 
 

     PRORECTOR, 
 

     Prof.univ.dr.ing. AUREL CĂLINA 
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 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 școlilor doctorale din cadrul universității. 

  IOSUD - Universitatea din Craiova are un număr de 10 şcoli doctorale acreditate, în 
care îşi desfăşoară activitatea în prezent un număr de 129 de conducători de doctorat, în 26 de 
domenii de doctorat acreditate.   

 Dintre cei 129 de profesori care au calitatea de conducători de doctorat, șase sunt 
abilitați în domenii de doctorat neacreditatate de către minister să funcționeze în cadrul 
Universității din Craiova (Biologie, Informatica economică, Inginerie chimică, Inginerie și 
management in agricultură și dezvoltare rurală).   
In decursul acestei perioade,  s-au atins următoarele obiective: 
 S-a asigurat  actualizarea  datelor puse la dispoziţia publicului larg pe Site-ul destinat  
studiilor  universitare de doctorat, accesibil la adresa www.ucv.ro – Studii doctorale,   prin 
intermediul căruia s-a pus la dispoziția publicului informațiile necesare pentru: 
 persoanele interesate de înscrierea în ciclul al III-lea de studii doctorale; 
 studenții doctoranzi 
 absolvenții de studii doctorale 
 persoanele interesate de diferitele  temele de cercetare finalizate prin susținerile publice 
ale tezelor de doctor 

  Am obținut un număr de 51 de LOCURI LA BUGET, pentru sesiunea din Septembrie 
2017. 
  In urma  Sesiunilor de admitere pentru anul universitar 2017 - 2018, s-au ocupat:  
 52 de locuri la buget dintre care: 

23 la buget cu bursă, pentru studenţii  români; 
29 la buget fără bursă, pentru studenţii români; 

 76 de locuri la forma de învățământ cu taxă, pentru studenţii  români. 
 3. Au promovat colocviul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 și s-au 
înmatriculat un număr de 10 cetățeni străini, 7 în regim de cont propriu valutar, doi din 
categoria românilor de pretutindeni, cu bursă și un bursier al statului român din Iran. 

  In anul 2017,  MEN nu a solicitat un raport de autoevaluare a celor 10 școli doctorale   
acreditarea acestora  făcută în anul anterior  de către minister rămânând, implicit, în vigoare. 
 IOSUD – Universitatea din Craiova are în prezent  26 de domenii de doctorat acreditate: 
 5 în cadrul Școlii Doctorale de Științe (Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, Geografie); 
 3 în cadrul Școlii Doctorale ”Academician Radu Voinea” a Facultăţii de Mecanică (Inginerie 
mecanică, Inginerie industrială, Ingineria materialelor); 
 2 în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Electrică şi Energetică (Inginerie electrică, Inginerie 
energetică); 
 3 în cadrul Scolii Doctorale ”Constantin Belea” a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică (Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației, Mecatronică și 
robotică); 
 2 în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie a  Resurselor Animale și Vegetale (Horticultură, 
Agronomie); 
 6 în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice (Cibernetică și statisică, Contabilitate, 
Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Management); 
 1 în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept (Drept); 
 2 în cadrul Școlii Doctorale de Știinșe Sociale  și Umaniste (Sociologie, Istorie); 
 1 în cadrul Școlii Doctorale ”Alexandru Piru” a Facultății de Litere (Filologie); 
 1 în Cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă”Sfîntul Nicodim” (Teologie) 
 
 
 
 
 

Din totalul de 129 de conducători de doctorat, 93 sunt cadre didactice titulare și 36 

http://www.ucv.ro/
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sunt  cadre didactice care au împlinit vârsta de pensionare.  
 21  în cadrul Școlii Doctorale de Științe;  
 11  în cadrul Școlii Doctorale ”Academician Radu Voinea” a Facultăţii de Mecanică; 
   9  în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Electrică şi Energetică; 
 13  în cadrul Scolii Doctorale ”Constantin Belea” a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică; 
 12  în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie a  Resurselor Animale și Vegetale;  
 22  în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice; 
 13  în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept; 
   9  în cadrul Școlii Doctorale de Științe Sociale  și Umaniste; 
 13  în cadrul Școlii Doctorale ”Alexandru Piru” a Facultății de Litere; 
   6  în cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă”Sfîntul Nicodim”.  

In 2017, s-au afiliat școlilor doctorale ale universității 12 noi cadre didactice care au 
obținut abilitarea și dreptul de a conduce doctorate.   

De asemenea, au susținut public teza de abilitare alte două cadre didactice titulare la 
Universitatea din Craiova, în domeniile Inginerie mecanică și Calculatoare și tehnologia 
informației, dosarele fiind înaintate la minister spre analiză. 

Numărul conducătorilor de doctorat afiliați școlilor noastre doctorale a crescut în 2017 
față de 2016 cu 12 cadre didactice nou abilitate de către MEN. 

IOSUD – Universitatea din Craiova sprijină cadrele didactice care îndeplinesc condițiile 
pentru a fi abilitate, prin suportarea cheltuielilor aferente abilitării, dacă acestea, după abilitare, 
se afiliază școlilor noastre doctorale.  
 In cadrul scolilor doctorale sunt înmatriculați în prezent 406 doctoranzi romani si  
straini: 
 159 la forma de învățământ buget, români 
 207 la forma de învățământ cu taxă, români 
     7 la forma de învățământ buget, străini 
   35 la forma de învățământ cu taxă (CPV și CPL), străini. 
  In perioada martie 2017 – martie 2018, au fost confirmați cu titlul de doctor un numar de 
51 de absolventi, pentru  alti 15 absolvenți se desfășoară în prezent  procedura de evaluarea 
tezelor lor de către CNATDCU sau de susținere publică a lor, după caz. 
 In perioada mai sus menționată, au existat o   teză de doctorat în Domeniul Sociologie, 

una în Domeniul Economie și alte două în domeniul Filologie pentru care CNATDCU nu a 
acordat titlul de doctor, solicitând motivat refacerea tezelor. 
 In această perioadă am adus modificările necesare Regulamentului Instituțional de 

Organizare și Funcționare a Programelor de Studii Universitare de Doctorat  al IOSUD –
Universitate din Craiova, privind  retribuirea conducătorilor de doctorat pentru activitatea de 
îndrumare prestată, în funcție de reglementările în vigoare și de situația financiară a școlilor 
doctorale. Noul Regulament al IOSUD –Universitatea din Craiova a fost aprobat de Senatul 
universității. 
 De asemenea, am elaborat și a fost aprobat de Senatul Universității Regulamentul de 

organizare și desfășurarea a procesului de obținere a abilitării în cadrul IOSUD-Universitatea din 
Craiova. 
 O mare realizare a  IOSUD - Universitatea din Craiova, în această perioadă, a fost 

organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale a Instituțiilor Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat care a avut loc în perioada 21-22 septembrie 2017 și la care au 
participat reprezentanți din peste 33 de universități, în principal directori ai Consiliilor pentru 
Studii Universitare de doctorat din cadrul universităților precum și reprezentanți ai  Ministerului 
Educației Naționale, reprezentanți ai societății civile etc. 
 
 
 
 
 Conferința s-a desfășurat sub auspiciul sărbătoririi a 70 de ani de existență a 
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învățământului superior în  Cetatea Băniei,  în cadrul Conferinţei  fiind  dezbătute următoarele 
probleme: 
 
 1. Propuneri privind îmbunătăţirea legislaţiei actuale de acreditare şi reacreditare a 
domeniilor de doctorat şi a şcolilor doctorale; 
 2. Legislaţia privind obţinerea atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de 
doctorat; 
 3. Propuneri de armonizare a relaţiei dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Instituţiile 
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat; 
 4. Activitatea de cercetare doctorală. 

 Întâlnirea a avut ca scop găsirea celor mai bune soluţii la aceste probleme de interes 
comun și s-a încheiat cu hotărârea de constituire a Forumului Instituțiilor Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat. 

 
 
 

   DIRECTOR CSUD-UCV, 
 

   IPS Prof.univ.dr. IRINEU ION POPA 
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Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, departament autonom în directa 

subordonare a Rectorului Universităţii din Craiova, am avut în vedere următoarele obiective, 
care îi vizează atât pe colegii mei, cât şi pe beneficiarii direcţi, studenţii (cei de la facultăţile 
nefilologice şi studenţii din anul pregătitor de limbă română ca limbă străină): 

 Reorganizarea programelor de formare iniţială şi continuă, tradusă ȋn proiectarea unui nou 
curriculum, bazat pe dezvoltarea competenţelor profesionale specifice. Ȋn acest sens, consider 
necesară multiplicarea cursurilor practice/aplicative şi a experienţelor didactice autentice, 
adecvate nevoilor profesorilor de limbi străine;  

 Dezvoltarea unui sistem coerent de evaluare, certificare şi recunoaştere a competenţelor 
profesionale pentru profesorii de limbi străine, ȋn conformitate cu standardele predefinite şi cu 
prevederile UE;  

 Mobilitatea profesorilor de limbi străine trebuie să reprezinte un obiectiv major al politicilor 
lingvistice europene, datorită potenţialului extraordinar de dezvoltare personală şi profesională. 
Vizitele de studiu şi schimburile de experienţă nu trebuie să mai fie considerate drept un 
privilegiu sau o situaţie elitistă, ci trebuie să devină o componentă obligatorie a pregătirii 
profesorilor de limbi străine;  

 Optimizarea statutului socio-profesional al profesorilor de limbi străine, prin mediatizarea 
beneficiilor ȋnvăţării timpurii a limbilor străine şi difuzarea exemplelor de bune practici. 

 Creşterea/menţinerea numărului de studenţi de la specializările din competenţa 
departamentului (nivelul licenţă) şi ocuparea locurilor aprobate la nivel de masterat; 

 Întărirea progresivă a colectivului de cadre didactice, atragerea unor profesori şi specialişti 
pentru acoperirea calitativ superioară a necesităţilor pretinse de desfăşurarea unui învăţământ de 
calitate; 

 Diversificarea paletei de activităţi didactice şi extra-didactice pentru studenţi; 
 Ridicarea nivelului calitativ al activităţii didactice şi de cercetare la standardele naţionale şi 

europene; 
 Cultivarea unui climat de muncă bazat pe responsabilitate individuală şi cultura de grup 

specifică. 
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ANALIZA SWOT 
 

A) PUNCTE TARI b) PUNCTE SLABE 
 Organizarea şi sprijinirea unor 

manifestări ştiinţifice studenţeşti, 
naţionale şi internaţionale; 

  Distribuirea orelor conform cu 
planurile de învăţământ ale 
programelor de studii în vederea 
asigurării normelor didactice pentru 
întreg personalul didactic afiliat 
facultăţii; 

 Modernizarea spaţiilor de 
învăţământ; 

 Creşterea vizibilităţii interne şi 
internaţionale  

 
Scăderea nivelului resurselor financiare 
bugetare alocate;  
 Nivel insuficient al logisticii 
spaţiilor de învăţământ; 

 
 

c) OPORTUNITĂŢI 
 

 Creşterea numărului de studenţi din anul 
pregătitor 
(oct. 2015-120 de studenţi); 

 Posibilitatea participării la stagii multiple de       
perfecţionare în străinătate; 

 Participarea la manifestări ştiinţifice în 
domeniu; 

 Posibilitatea cercetării în domeniul limbii 
romane  
Clasificarea universităţii în rândul universităţilor de 
cercetare avansată şi educaţie. 

d) AMENINȚĂRI 
 

 Legislația schimbătoare; 
 Necorelarea ofertei educaționale  

      cu cerințele pieței muncii 
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

PLAN OPERAŢIONAL 
 

DOMENIUL DE ACTIVITATE OBIECTIVE 
 

MARKETING  EDUCAŢIONAL 
Reorganizarea site-ului departamentului, încât acesta să 

poată fi actualizat on-line cu informaţii referitoare la specia-
lizări, planuri de învăţământ, programe analitice, cercetare 
ştiinţifică şi programul manifestărilor ştiinţifice. Susţinerea 
logistică a unor concursuri naţionale/internationale de profil. 

 
 
 

STRATEGII ŞI POLITICI 
 
 

            Dezvoltarea de proiecte de cooperare, afiliere şi/sau 
asocierea cu facultăţile similare de prestigiu din ţară şi cu 
parteneri internaționali. Organizarea unor acţiuni colective la 
nivelul departamentului (aniversarea unor evenimente deose-
bite din viaţa membrilor comunităţii) şi continuarea unor 
acţiuni de tradiţie. Constituirea unei reţele de comunicare cu 
lectoratele de limbă română din străinătate. Delocarea anului 
pregătitor de limba română, de la Universitatea din Craiova, 
acolo unde se va impune. 

 
 

CURRICULUM-URI 
ŞI 

SYLLABUS-URI 
 

 

          Actualizarea periodică a boardurilor domeniilor şi 
programelor de studii şi monitorizarea activităţii acestora. 
Actualizarea permanentă a planurilor de învăţământ în cadenţă 
cu cerinţele mediului economic. Actualizarea şi corelarea 
conţinutului programelor analitice ale disciplinelor. 

Organizarea de programe de studii alternative pentru a 
diversifica oferta potenţialilor candidaţi (programe de studii cu 
frecvenţă redusă, cursuri de conversie profesională, cursuri de 
perfecționare cu credite transferabile ş.a.). 

 
ASIGURAREA CALITĂŢII 

            Urmărirea directă a calităţii procesului instructiv 
educativ. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor 
academice şi de ameliorare a infrastructurii de învăţare. 
Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral. 

 
 

MANAGEMENT 

Orientarea resurselor financiare bugetare şi a venitu-
rilor proprii atrase de departament spre necesităţile curente, 
astfel încât acestea să poată asigura o bază materială corespun-
zătoare, în pas permanent cu dotările moderne necesare unui 
învăţământ de calitate. Întreţinerea unui climat de lucru 
propice performanţei universitare cu respectarea normelor de 
etică şi deontologie profesională. 

 
EVOLUȚIA PE GRADE DIDACTICE 

 

 
 
 

Anul 
academic 

Nr. cadre 
didactice 

Nr. asistenți 
universitari 

Nr. lectori 
universitari 

Nr. 
conferențiari 
universitari 

2012-2013 25 19 5 - 
2013-2014 25 16 9 - 
2014-2015 24 12 12 - 
2015-2016 23 2 20 1 
2016-2017 23 2 20 1 
2017-2018 24 3 20 1 
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Perfecționare, cercetare și formare în domeniul didacticii 
 
În privinţa activităţii didactice, m-am preocupat în permanenţă de perfecţionarea 

metodelor şi tehnicilor de predare în cadrul cursurilor practice în vederea atingerii obiectivelor 
operaţionale şi a realizării retenţiei conţinutului noţional, prin dezvoltarea unor strategii bazate pe 
nevoile şi interesele efective ale studenţilor. Feed-back-ul manifestat de aceştia a fost unul pozitiv, 
prin atitudinea proactivă la cursuri şi prin prezenţa masivă înregistrată. 
 

Implicarea în proiecte de cercetare 
 
Necesitatea creării şi implementării unui nou model de profesionalizare a profesorilor 

de limbi străine pentru specializări  nefilologice, care să asigure calitatea procesului de predare-
ȋnvăţare a limbilor străine şi să determine ȋn mod direct acordarea statutului de disciplină 
obligatorie  pentru limbile străine studiate ȋn facultăţi, altele decât cele cu profil filologic. 

 

 
Priorităţi de dezvoltare 

profesională 

 
Activităţi desfăşurate 

Categoria/tipul de 
competenţe vizate 

de activitatea 
desfăşurată 

Asigurarea deprinderilor si 
competentelor profesionale 

Publicarea unui curs interactiv de limbă 
română ca limbă străină. 
Publicarea unor dicţionare de limbaje 
specializate, pentru uzul studenţilor străini. 

Evoluția în carieră 

Asigurarea competitivității prin 
valorificarea competenţei 
profesionale 

Participarea la cel puţin patru manifestări 
ştiinţifice organizate în ţară şi la cel puţin 
două în străinătate în fiecare an. 
Organizarea anuala a Consfătuirilor cadrelor 
didactice, care predau limba română ca limbă 
străină la Universităţile din România. 
Constituirea unei reţele de comunicare cu 
lectoratele de limbă română din străinătate. 
Delocarea anului pregătitor de limba română, 
de la Universitatea din Craiova, acolo unde se 
va impune. 

Competenţe 
transversale  
de specializare 

Dezvoltarea de competențe speci-
fice în domeniul capacităţii de a 
adapta curriculumul la specificul 
comunității studenţeşti 

Realizarea unui curriculum comun pentru 
studenţii anului pregătitor, care studiază pe 
teritoriul României 

Evoluția în carieră 
Competenţe 
transversale  
de specializare 

Calitatea legislaţiei specifice şi 
metodologia de aplicare a acesteia 

Participarea la cursuri/programe de formare 
realizate de diferiţi furnizori de programe 
educaţionale acreditaţi 

Competenţe  
transversale de 
specializare 

 

 

            DIRECTOR DEPARTAMENT DLMA, 
       Conf.univ.dr. ANCA PĂUNESCU 
 

 

 
 
 
 

 

http://www.referat.ro/referate/Calitatea_d8b1a.html


 

 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTUL  
DE 

MATEMATICI APLICATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

132 

Prezentare a activităţii Departamentului de Matematici Aplicate 
 

 Departamentul de Matematici Aplicate are în structură 18 cadre didactice titulare, iar în 
Statul de funcţii pentru anul universitar 2017-2018, nu are niciun post vacant.  

 DMA asigură organizarea corpului profesoral de matematică ce desfăşoară activităţi 
didactice la mai multe facultăţi beneficiare cu specializări nematematice şi o realizare cât mai 
bună a autonomiei universitare în plan financiar. Facultăţile beneficiare sunt: Agronomie, 
Automatică, Calculatoare şi Electronică, Economie şi Administrarea Afacerilor, Horticultură, 
Inginerie Electrică, Litere, Mecanică, Ştiinţe. 

 DMA a asigurat pregătirea pentru examenul naţional de Bacalaureat 2017 şi pentru proba 
scrisă la matematică de la admiterea la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică 
(conf.dr. Cristian Vladimirescu, conf.dr. Mihaela Racilă, lect.dr. Florian Munteanu, lect.dr. 
George Popescu, lect.dr. Cristian Dăneţ, lect.dr. Aurelia Florea, asist.dr. Laurenţiu Temereancă). 

 DMA a participat la concursul de admitere la licenţă la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică, ce a avut loc în sesiunea iulie 2017, prin întocmirea subiectelor, a 
baremelui de corectare, evaluarea lucrărilor scrise şi rezolvarea contestaţiilor (prin conf.dr. 
Cristian Vladimirescu, conf.dr. Dana Constantinescu, lect.dr. Florian Munteanu, lect.dr. Adela 
Ionescu, lect.dr. George Popescu, lect.dr. Cătălin Şterbeţi, lect.dr. Cristian Dăneţ, lect.dr. Liliana 
Bucur, asist.dr. Laurenţiu Temereancă). 

 Patru cadre didactice ale DMA (conf.dr. Dana Constantinescu, conf.dr. Mihaela Racilă, 
lect.dr. Adela Ionescu, lect.dr. Aurelia Florea) au efectuat deplasări în interes ştiinţific ori in 
programul Erasmus, în Turcia, Spania, Franţa, Italia şi Belgia. 

 De la 1 octombrie 2017, patru membri ai DMA (prof.dr. Paul Popescu, conf.dr. Dana 
Constantinescu, lect.dr. Aurelia Florea, lect.dr. Cristian Dăneţ) sunt incluşi în proiectul ROSE de 
la Facultatea de Inginerie Electrică.  

 În semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 şi în semestrele I şi al II-lea ale 
anului universitar 2017-2018 DMA oferă lecţii de pregătire suplimentară la matematică 
studenţilor anului I ai Facultăţii de Mecanică (prin conf.dr. Marcela Popescu, conf.dr. Marius-
Marinel Stănescu şi lect.dr. George Turcitu). 

 În data de 20 octombrie 2017 profesorului Gheorghe Moroşanu de la Central European 
University din Budapesta şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca i-a fost acordat titlul de 
DHC al Universităţii din Craiova, la propunerea DMA. 

 În data de 21 octombrie 2017 a avut loc la Universitatea din Craiova simpozionul 
Workshop on Pure and Applied Analysis 2017, cu prilejul decernării titlului de DHC profesorului 
Gheorghe Moroşanu, organizat în colaborare, de către DMA (prin conf.dr. Cristian 
Vladimirescu), la care au prezentat lucrări şi şapte membri ai DMA (conf.dr. Dana 
Constantinescu, conf.dr. Maria-Magdalena Boureanu, lect.dr. Florian Munteanu, lect.dr. George 
Popescu, lect.dr. Cătălin Şterbeţi, lect.dr. Adela Ionescu, lect.dr. Dumitru Bălă) şi la care au fost 
invitaţi şi de la Institutul de Matematică ,,Simion Stoilow” al Academiei Române, Universitatea 
din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Ovidius din Constanţa. 

 În ianuarie 2018 a fost lansată Seria de Lucrări didactice a DMA, la Editura 
Universitaria, odată cu publicarea primului volum din această serie, 101 Teste pentru Proba 
Scrisă la Matematică a Examenului de Admitere la Licență la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică, iii+325p, Editura Universitaria, Craiova, 2018, ISBN 978-606-14-
1353-9, autori Cristian Vladimirescu, Florian Munteanu, Maria-Magdalena Boureanu, Dana 
Constantinescu, Cristian-Paul Dăneț, Aurelia Florea, Laurențiu-Emanuel Temereancă, George 
Popescu, Cătălin Șterbeți, Dumitru Bălă. 

 
  DIRECTOR  

 
                         Conf.univ.dr. CRISTIAN VLADIMIRESCU 

 
 
 

 

http://www.agro-craiova.ro/
http://www.ace.ucv.ro/
http://feaa.ucv.ro/one/
http://cis01.central.ucv.ro/facultatea_horticultura/
http://ie.ucv.ro/
http://cis01.central.ucv.ro/litere/
http://mecanica.ucv.ro/
http://stiinte.ucv.ro/
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Raport de autoevaluare al DPPD 

 
Raportul de autoevaluare pentru anul 2017 va fi structurat pornind de la misiunea DPPD  

care vizează trei direcţii: 
a. formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi absolvenţilor 

învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic; 
b. formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic, prin programe de 

formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor 
de obţinere a gradelor didactice; 

c. cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. 
 

a. Formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi 
absolvenţilor învăţământului universitar, care optează pentru profesia de cadru 
didactică 

În anul 2017 s-a înregistrat o creștere a numărului studenților înscriși la Programul de pregătire 
psihopedagogică în vederea certificării pentru cariera didactică conform datelor statistice. În anul 
universitar 2016-2017 la DPPD erau înscriși 4064, în anul universitar 2017-2018 sunt școlarizați  
4340 de studenți. 

Anul de 
studii 

Numărul de studenţi şcolarizaţi  
Total / 
an de 
studiu 

Zi Nivel I Zi Nivel II 

ID 

Postuniversitar 

Locuri 
bugetate 

Locuri cu 
taxă 

Locuri 
bugetate 

Locuri cu 
taxă 

Nivel I 
Locuri cu 

taxă 

Nivel II 
Locuri cu 

taxă 

I 1553 127 241 34 - 142 87 
2184 

II 1193 52 - 170 -   1415 
III 682 59 - - -   741 

  
3428 238 

241 204 
   4340 

TOTAL      
 

Interviul la care participă studenţii care optează pentru Programul de formare 
psihopedagogică este susținut în prezența unei comisii constituite și aprobate la nivelul 
Departamentului, conform metodologiei proprii și este în măsură să asigure şi o evaluare iniţială 
a  competenţelor, dar şi a altor aspecte privind motivaţia participării la acest Program, privind 
atitudinea lor faţă de profesia didactică . O analiză statistică a rezultatelor înregistrate în urma 
sesiunii de admitere organizate în anul 2017 confirmă aceste constatări. Astfel, din totalul celor 
1082 de subiecţi pentru care s-a realizat această analiză, o majoritate covârşitoare (95%) 
consideră că opţiunea pentru profesia didactică este una clar conturată şi asumată. Aproape 
jumătate dintre subiecţii intervievaţi (44,64%) consideră că opţiunea pentru profesia didactică 
este o alternativă la formarea profesională, iar 36,14% - că aceasta asigură dezvoltarea personală. 
Dintre motivele sau evenimentele anterioare care au determinat decizia parcurgerii Programului 
de formare psihopedagogică, studenţii au preferat variante precum: implicarea în acţiuni de 
voluntariat (32%), experienţa altor persoane (30%), participarea la concursuri, olimpiade (29%). 
În privinţa caracteristicilor considerate a fi necesare unui viitor profesor, cei mai mulţi dintre 
subiecţii intervievaţi (90%) au ales comunicabilitatea şi buna relaţionare cu ceilalţi. 

Rezultate similare au fost înregistrate şi în urma analizei ghidurilor de interviu aplicate 
masteranzilor care au optat pentru Programul de formare psihopedagogică, nivelul II sau 
absolvenţilor, care au accesat acest program în regim postuniversitar. 
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DPPD demonstrează un interes constant pentru implicarea studenţilor și masteranzilor în 

cadrul manifestărilor cu caracter ştiinţific, atât prin intermediul unor secţiuni pentru studenţi, 
organizate în cadrul conferinţelor naţionale sau internaţionale: 
• Conferinţa Internaţională Facilitarea învățării în mediul școlar: strategii, instrumente, 

parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire: stratégies, 
instruments, parcours créatifs ,2017 - ediţia I, 

 cât şi prin desfăşurarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti : 
• Sesiunea Științifică Studențească Națională a Studenților și Masteranzilor din Domeniul 

Științe Sociale, etapa locală, Craiova, 12 mai 2017 
• Sesiunea națională de comunicări științifice a studenților și masteranzilor din 

domeniul Științelor Sociale, organizator Universitatea din Pitești, Facultatea de 
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, coorganizatori DPPD, 
Universitatea din Craiova, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea 
„Transilvania”din Braşov, 26-27 mai 2017. 

• Sesiunea națională de comunicări științifice a studenților și masteranzilor din 
domeniul Științelor Sociale, Constanţa, 25-26 noiembrie 2017, organizator 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în parteneriat cu Facultatea Științe ale 
Educației, Științe Sociale și Psihologie a Universităţii din Piteşti, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova, şi Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației a Universităţii „Transilvania” din Brașov. 

b. formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic, prin 
programe de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de 
pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice 

 
 DPPD, Universitatea din Craiova - realizează formarea continuă și dezvoltarea 

profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin 
organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice:  

 În anul  2017  a fost derulat  programul de formare continuă: Formarea profesorilor 
pentru educaţia copiilor cu CES (CESFORM) Nr. OM de acreditare/dat 4475/06.07.2016,92 
de ore, 23 credite profesionale transferabile : 

Grupa 1 - 21 cursanţi 
Perioada de desfăşurare a Programului: 19.04.2017-03.05.2017 
Grupa 2 – 23 cursanţi 
Perioada de desfăşurare a Programului: 19.04.2017-03.05.2017 
Grupa 3 – 24 cursanţi 
Perioada de desfăşurare a Programului: 04.05.2017-24.05.2017 

    În perioada 01-13 iulie 2017 au derulate programele Trepte în formarea continuă a 
cadrelor didactice – program de pregătire pentru gradul didactic II. Profesori Limba şi 
literatura engleză, respectiv Limba şi literatura română, 92 de ore, 23 de credite transferabile.  
 În perioada 17-19 iulie 2017 a fost derulat Programul de pregătire psihopedagogică în 
vederea susținerii examenului pentru gradul didactic II, organizat în baza Protocoalelor de 
colaborare ale Universității din Craiova  și ISJ Dolj, Olt, Mehedinți. 

c. cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. 
Activitatea de cercetare, realizată la nivelul Departamentului, este susţinută de Centrul de 
Cercetări Psihopedagogice (CCPP), înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova 
nr. 5/26.06.2016, reevaluat prin Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 1/10.02.2017. 
Misiunea CCPP este promovarea cercetării ştiinţifice în psihologie şi ştiinţele educaţiei, în 
vederea inovării practicilor educative în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 

Domeniile de activitate ale Centrului sunt: formarea iniţială, psihopedagogică şi metodică 
a cadrelor didactice; formarea continuă (perfecţionarea) pregătirii profesorilor, în acord cu noile 
paradigme educaţionale; dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul 
universitar. În concordanță cu acestea, la nivelul Centrului, funcţionează trei axe de cercetare:  
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1. Bune practici în formarea studenţilor din perspectiva managementului şi leadership-
ului clasei de elevi – abordare constructivistă;  

2. Studiul relaţiei dintre stilul cognitiv al studenţilor şi activitatea de învăţare creativă. 
Managementul stresului în învăţarea de tip academic;  

3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul universitar. 
Rezultatele cercetării ştiinţifice ale membrilor DPPD sunt valorificate prin lucrări ştiinţifice 
publicate în edituri naţionale şi internaţionale, în reviste cotate ISI cu/fără factor de impact, în 
reviste indexate BDI, în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor internaţionale 
indexate ISI Thomson, în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI 
sau în volumele unor conferinţe internaţionale şi naţionale. Menţionăm, în sinteză, principalele 
manifestări  ştiinţifice organizate de DPPD în anul 2017: 

• Conferinţa Internaţională Facilitarea învățării în mediul școlar: strategii, instru-
mente, parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire: stratégies, 
instruments, parcours créatifs ( ediţia I, 17 iunie-18 2017), organizator DPPD; 

• Conferinţa Internaţională Teaching in action (ediţia I, 15 noiembrie 2017), 
organizator Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germane, Facultatea de 
Litere, Pearson Education, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Conferinţa Internaţională Facilitarea învățării în mediul școlar: strategii, instrumente, 
parcursuri creative/Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire: stratégies, instruments, 
parcours créatifs (2017-ediţia I), organizator DPPD a oferit posibilitatea exprimării cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar,doctoranzilor și masteranzilor în cadrul unor secţiuni 
destinate acestora.  
PROIECTE în care au fost implicate cadrele didactice titulare ale DPPD: 

• ANCRAGE DU NUMERIQUE DANS LA GOUVERNANCE DES 
ETABLISSEMENTS (ANGE), Proiect cu beneficiari multipli în cadrul programului 
ERASMUS + NUMĂR DE CONTRACT – 2017-1-FR01-KA201-037369, experţi DPPD 
implicaţi: Conf.univ.dr. Alexandrina Mihaela Popescu (director proiect), Conf univ.dr. 
Mihaela Aurelia Ştefan (expert), Lector univ. dr. Emil Lazăr (expert), Asistent univ.dr. 
Valentin-Oprea Buşu (expert) 

• Proiect tip FDI Activitate didactică de calitate, deontologie şi etică academică –priorităţi 
permanente în Universitatea din Craiova, Cod/Nr. Proiect: CNFIS-FDI-2017-0091, 
experţi DPPD implicaţi: conf.univ.dr. Alexandrina Mihaela Popescu, conf.univ.dr. 
Florentina Mogonea, conf.univ.dr. Mihaela Aurelia Ştefan 

• Proiect ROSE, tip Granturi Competitive pentru universități - Programe de Vară de tip 
punte (SGCU-PV). Cadrele didactice ale DPPD sunt implicate, în calitate de experţi, în 
activităţile de coaching şi dezvoltare personală din cadrul Şcolilor de vară, organizate la 
nivelul facultăţilor Universităţii din Craiova (conf. Mogonea Remus Florentin, conf.univ. 
dr. Mogonea Florentina ) 

• Proiect ROSE, tip Granturi Necompetitive pentru universităţi (SGU-N) - Cadrele 
didactice ale DPPD sunt implicate, în calitate de experţi, în activităţile de coaching şi 
dezvoltare personală în cadrul granturilor propuse de facultăţile Universităţii din Craiova 
(Conf.univ. dr. Ilie Vali, Conf.univ. dr. Frăsineanu Ecaterina, Conf.univ.dr. Ștefan 
Mihaela, Lector univ.dr. Lazăr Emil) 

• Proiect POCU/73/6/6 PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE, Titlul 
proiectului:Profesori buni pentru copii fericiţi, Cod proiect 105374. Cadrele didactice ale 
DPPD sunt implicate, ca formatori, în cadrul acestui proiect (aprobat în 2017, urmează a 
fi derulat începând cu anul 2018). 
 
 

   Director DPPD 
 

          Conf. univ.dr. ALEXANDRINA MIHAELA POPESCU 
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