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RAPORT DE ACTIVITATE

2012 – 2013

INTRODUCERE

1. Contextul general

1.1. Modificarea cadrului legislativ
Anul universitar 2012 – 2013 a fost profund marcat de modificările legislative intervenite

în 2011. Schimbarea întregii filozofii instituţionale a creat o presiune considerabilă asupra
Universităţii, care a fost nevoită să îşi reconsidere întregul sistem de funcţionare. Trecerea la un
Senat în care rectorul, prorectorii şi decanii nu mai sunt membri, instituirea unui Consiliu de
Administraţie care îi cuprinde pe decani, în timp ce vechiul Birou al Senatului îi cuprindea doar
pe prorectori, dualizarea funcţiilor decanilor, care sunt în acelaşi timp reprezentanţii facultăţilor
şi ai Universităţii, noul mod de alegere a rectorului şi de desemnare a decanilor etc. au creat un
sistem care este defazat faţă de înţelegerea funcţionării Universităţii din ultimii 20 de ani şi au
generat foarte multe probleme de adaptare, care au mărit considerabil eforturile persoanelor
implicate în managementul universitar.

Creşterea normelor didactice minime, interzicerea sau limitarea drastică a scoaterii
posturilor la concurs, reducerile salariale, au constituit elemente care au creat o tendinţă de
dezangajare a personalului, fapt care a necesitat creşterea consumului de timp pentru activităţile
manageriale.

Pe de altă parte, aceste măsuri, care nu au putut fi influenţate de Universitate, s-au
dovedit a fi în contradicţie flagrantă cu pretenţia noii legislaţii de a centra învăţământul pe
student şi de a promova o cultură a calităţii, care ar fi implicat micşorarea numărului de ore pe
programele de studii şi orientarea către studiul individual şi activităţile aplicative, reducerea
numărului de programe de licenţă şi creşterea celor de masterat şi doctorat, alocarea unor resurse
logistice mai importante pentru cercetare etc.

Eforturile, aş spune încununate de succes, de funcţionalizare a planurilor de învăţământ, a
statelor de funcţii, de reducere a numărului de ore, de coordonare cu mediul social etc. au fost, în
aceste condiţii, considerabile.

În acest cadru normativ haotic şi nefavorabil autonomiei universitare, echipa de
conducere a Universităţii a reuşit să îşi adapteze stilul de lucru pentru a obţine rezultate, poate
mai puţin spectaculoase decât îşi propusese iniţial, dar remarcabile, aşa cum veţi vedea în
raportul redactat de fiecare prorector.

Din punctul de vedere al Rectoratului, măsurile principale au fost:
 reconfigurarea prorectoratelor, care au fost dotate cu departamente tehnice
inexistente anterior,
 creşterea autonomiei prorectorilor,
 creşterea rolului Consiliului de Administraţie şi implicarea mai activă a decanilor
în luarea deciziilor la nivelul Universităţii.
 funcţionalizarea raporturilor cu Senatul a fost o necesitate, care, deocamdată, a
fost satisfăcută doar parţial.

1.2. Clasificarea Universităţii şi reducerea bugetului
Universitatea din Craiova a fost clasificată universitate de categoria B, adică de educaţie

şi cercetare, în urma unui proces care, din unghiul nostru de vedere, nu a îndeplinit criteriile
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necesare de calitate şi transparenţă. Consecinţa a fost reducerea cu 25% a bugetului alocat de stat
Universităţii faţă de anul 2011.

Această diminuare drastică a resurselor bugetare ale Universităţii a creat o presiune
enormă asupra instituţiei şi a impus măsuri conjuncturale defavorabile personalului didactic şi,
mai ales, nedidactic.

Pe de altă parte, diminuarea resurselor provenite din fonduri publice a generat o realocare
conjuncturală a fondurilor şi o tendinţă de abatere de la priorităţile generale ale instituţiei.

Nerambursarea resurselor financiare alocate de Universitate pentru implementarea
proiectelor europene a creat, de asemenea, o presiune bugetară greu de suportat asupra
Universităţii.

Lipsa de predictibilitate bugetară a contribuit,la rândul ei, la îngreunarea realizării unui
plan operaţional coerent. Această dificultate persistă, având în vedere că, deşi ne aflăm la finalul
lunii martie, nu cunoaştem nici acum bugetul pentru anul 2013.

În aceste condiţii, eforturile de adaptare a politicilor Universităţii a fost extrem de mare,
iar rezultatele obţinute în anul 2012 au fost dependente de această criză şi lipsă de predictibilitate
a resurselor bugetare.

Realizările pe care le vor prezenta prorectorii în faţa Senatului trebuie privite în acest
cadru de criză. Relansarea bugetară a Universităţii, pe care o sperăm cât mai rapidă, va crea
posibilitatea unor rezultate mult mai consistente în perioada care urmează.

1.3. Criza economică şi constituirea fondurilor proprii
Criza economică mondială, resimţită în plin în România, a condus la dificultăţi în

colectarea resursei principale de fonduri proprii de până acum ale Universităţii: taxele de studii.
Conducerea Universităţii a trebuit, în aceste condiţii, să stimuleze alte resurse: staţiunile

agricole, ale căror venituri au crescut spectaculos, veniturile din închirierea de spaţii şi activităţi,
din publicitate, din sponsorizări etc.

Am reuşi să acoperim, prin această mai bună constituire a resurselor proprii şi prin
politica de austeritate bugetară, un deficit bugetar, faţă de anul 2011, de aproximativ 200 de
miliarde de lei vechi.

Raportul pe care echipa managerială a Universităţii îl prezintă Senatului trebuie judecat
în acest context extrem de nefavorabil. Cu toate acestea, noi credem că rezultatele sunt
îmbucurătoare şi încurajatoare. Eforturile colegilor noştri care au asigurat funcţionarea
executivului Universităţii a fost consistent. Le mulţumim şi sperăm că noul an financiar va fi mai
bun şi că eforturile lor vor conduce la rezultate şi mai consistente.
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PRORECTORAT  PROGRAME DE STUDII ŞI INSERŢIE
PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR

Cadrul reglementar

Cadrul reglementar UCv

Activitatea prorectoratului P1 în perioada de raportare se încadrează pe coordonatele definite de:
 Planul strategic 2012 – 2016 al Universităţii din Craiova

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

 Planul operaţional 2012 al Universităţii din Craiova
(http://www.ucv.ro/despre/strategie/plan_operational.php).

Reglementări generale aplicabile

 Legea nr. 1/2011
 Ordinul Ministrului nr. 3753/2011
 Hotărârea Guvernului nr. 707/2012
 Ordinul Ministrului nr. 4945/2012
 Ordinul Ministrului nr. 5823/2012
 Legea nr. 287/2004 - Legea consorţiilor universitare
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 Ordinul M.Ed.C. nr. 4491/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare

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

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

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

nr. 629/2008 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor
învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi in anul I

 Hotărârea Guvernului Nr. 1717 / 2008, privind abrogarea alin (2) al art 23 din HG
567/2005

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005,

privind asigurarea calităţii în educaţie
 Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2006
 Legea nr. 240/2007
 Legea 69/2011
 Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
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 Hotărârea Guvernului 1418 / 2006
 Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului 1418 / 2006
 Hotărârea Guvernului nr. 1731 / 2006
 Hotărârea Guvernului nr. 1512 / 2008
 Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 – Strategia naţională în domeniul cercetării, dezvoltării

şi inovării pentru perioada 2007-2013
 Legea nr. 206/2004 – Privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare
 ARACIS –Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior

 ARACIS – Standarde specifice de evaluare academică.
 ARACIS – Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a

instituţiilor de învăţământ superior
 ARACIS – Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a

instituţiilor de învăţământ superior, Partea a II-a – Evaluarea externă în vederea acreditării
instituţionale

 ESG – European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area

Abrevieri/Acronime
R Rector
UCv Universitatea din Craiova
Prorectorat P1 Prorectorat pentru Programe de Studii şi Inserţia Profesională a Absolvenţilor
C-UCv Carta Universităţii din Craiova
DMC Departamentul de Managementul Calităţii
DID-FR Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă
DFC Departamentul de Formare Continuă
CEAC-U Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul UCv
CEAC-F Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unei facultăţi a UCv
CEAC-PS Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unui program de studii
CC Consiliul Calităţii al UCv
CCOP Centrul de Consiliere Profesională a Studenţilor UCv
ARACIS Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
MEN Ministerul Educaţiei Naţionale
EUA Asociaţia Europeană a Universităţilor
ESG European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher

Education Area
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Structura prorectoratului P1

Structură

Prorectoratul P1 are în subordine trei departamente operaţionale:
 Departamentul de Managementul Calităţii (DMC);
 Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DID-FR);
 Departamentul de Formare Continuă (DFC).

Departamentul de Managementul Calităţii organizează şi monitorizează procesul de evaluare
periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor din
Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii.

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă coordonează şi
monitorizează activităţile specifice acestor forme de învăţământ oferite de Universitatea din
Craiova, asigură respectarea standardelor pedagogice şi calitatea programelor de instruire.

Departamentul de formare continuă are ca principală misiune monitorizarea activităţilor de
formare continuă la nivelul Universităţii, în colaborare cu facultăţile, de promovare a unor
programe de formare adresate persoanelor care doresc să se integreze pe piaţa muncii prin
conversie profesională sau prin completarea pregătirii de bază cu cunoştinţe din domenii
complementare.

Programe de studii coordonate
Protectoratul P1 coordonează activităţile de educaţie desfăşurate la Universitatea din Craiova şi
inserţia profesională a absolvenţilor. Ciclul 3 Bologna – doctorat, este gestionat distinct, de către
IOSUD UCv.

Universitatea din Craiova acoperă întreaga paletă de educaţie şi formare profesională
universitară şi postuniversitară certificată. Oferta actuală de formare iniţială în ciclurile de licenţă
şi doctorat cuprinde:

 95 de programe de studii de licenţă în 43 domenii;
 95 programe de master în 36 domenii.

La acestea se adaugă forme de educaţie postuniversitară de tip formare continuă, conversie
profesională, perfecţionare precum şi stagii postdoctorale.

Activităţi organizatorice

Principalele activităţi organizatorice desfăşurate în cadrul prorectoratului P1 în anul 2012:

La nivelul prorectoratului P1

Principalele activităţi organizatorice desfăşurate în la nivelul prorectoratului P1 în anul 2012
sunt:

 Contribuţii la Planul strategic 2012-2016 al UCv şi Planul operaţional 2012;
 Constituirea şi aprobarea Consiliilor din subordine (Consiliul Calităţii, Consiliul DFC,

Consiliul DID-FR) şi Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a UCv;
 Repertorierea Comisiilor de Asigurare a Calităţii organizate la nivelul facultăţilor;
 Elaborarea fişei postului pentru directorii departamentelor şi personalul din subordine;
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 Implementarea controlului intern/managerial la nivelul prorectoratului P1 (în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1649/17.02.2011);

La nivelul departamentelor din subordine

Principalele activităţi organizatorice desfăşurate în la nivelul departamentelor din subordinea
prorectoratului P1 în anul 2012 sunt:

 Regulamente de organizare şi funcţionare: DMC, DID-FR, DFC;
 Planul strategic 2012 – 2016: DMC, DID-FR, DFC;
 Implementarea controlului intern/managerial la DMC, DID-FR şi DFC (în conformitate

cu Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1649/17.02.2011);
 Regulamente, metodologii, ghiduri, şabloane şi proceduri specifice: 21

Programe de formare derulate în 2012
Programe de studii de licenţă şi master active în anul 2012

LICENŢĂ

Ciclul Forma Nr.
programe

Nr.
domenii

ierarhizare

Capacitate
ARACIS

Nr.
studenţi
BUGET

Nr.
studenţi
TAXĂ

Ştiinţe
inginereşti

IF 36 13 1788 4259 812
ID - - 141
IFR 2 125 - 264

Ştiinţe sociale
IF 34 16 3170 3308 2678
ID 6 655 - 616
IFR 1 100 - 433

Ştiinţe
biologice, Mat.-
Inf.St.naturale

IF 13 7 845 1049 244
ID - - -
IFR - - -

Ştiinţe umaniste
IF 12 7 571 1137 311
ID 1 75 - 76
IFR - - -

TOTAL
LICENŢĂ

IF 95 43 6374 9753 4045
ID 7 730 - 833
FR 3 225 - 697

MASTER

Ciclul Forma Nr.
programe

Nr.
domenii

ierarhizare

Capacitate
ARACIS

Nr.
studenţi
BUGET

Nr.
studenţi
TAXĂ

Ştiinţe
inginereşti

IF 34 12 1700 1210 150
IFR - -

Ştiinţe sociale IF 35 12 1750 1006 1087
IFR 3 2 150 94

Ştiinţe
biologice, Mat.-
Inf.St.naturale

IF 9 7 450 356 91
IFR - -
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Ştiinţe umaniste IF 17 5 850 520 171
IFR - -

TOTAL
MASTER

IF 95 36 4750 3092 1499
IFR 3 150 94

Programe de studii de licenţă şi master care au înmatriculat studenţi în anul universitar
2012-2013

LICENŢĂ

Ciclul Forma Nr.
programe

Nr.
domenii

ierarhizare

Capacitate
ARACIS

Nr.
studenţi
BUGET

Nr.
studenţi
TAXĂ

Ştiinţe
inginereşti

IF 33 13 1698 1170 260
ID - -
IFR 2 125 83

Ştiinţe sociale
IF 32 16 3095 1031 869
ID 4 515 188
IFR 1 100 66

Ştiinţe
biologice, Mat.-
Inf.St.naturale

IF 13 7 845 407 110
ID - -
IFR - -

Ştiinţe umaniste
IF 12 7 571 354 102
ID 1 75 33
IFR - -

TOTAL
LICENŢĂ

IF 90 43 6209 2962 1341
ID 5 590 221
FR 3 225 149

MASTER

Ciclul Forma Nr.
programe

Nr.
domenii

ierarhizare

Capacitate
ARACIS

Nr. studenţi
BUGET

Nr.
studenţi
TAXĂ

Ştiinţe
inginereşti

IF 24 12 1200 614 118
IFR - -

Ştiinţe sociale IF 28 12 1400 602 602
IFR 1 50 -

Ştiinţe
biologice, Mat.-
Inf. St.naturale

IF 7 7 350 188 50
IFR - -

Ştiinţe
umaniste

IF 13 5 650 263 116
IFR - 50 -

TOTAL
MASTER

IF 72 36 3600 1667 886
IFR 1 50 -

Programe de formare continuă oferite în anul 2012-2013
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Tip Nr.
programe

Capacitate (nr.
loc.)

Nr.
cursanţi

Postuniversitare de
perfecţionare/specializare

15 812 162

Conversie profesională pentru învăţământul
preuniversitar

2 240 88

Formare psihopedagogică 3 2500 6095
Formare pentru mediul economic 2 50 + 50 116 + 12

Activităţi la prorectoratul P1 cf. PO 2012 UCv

Declararea activităţilor realizate de prorectoratul P1 şi structurile din subordine în anul 2012 se
face prin raportare la Planul operaţional 2012 al Universităţii din Craiova.

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Îmbunătăţirea actului educaţional şi utilizarea mecanismului de management al calităţii
(A/PO2012)

Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în contextul strategiei
calităţii  (A.1/PO2012)

Prorectoratul P1 şi structurile din subordine ai realizat următoarele activităţi:
 Operaţionalizare structuri de evaluarea şi asigurarea calităţii:

o Departamentul de Managementul Calităţii;
o Consiliul Calităţii al UCv;
o CEAC UCv;
o CEAC facultăţi;

 Reglementare internă (UCv) în materie de autoevaluare:
o Elaborare documente de evaluare internă: regulamente, proceduri şi şabloane;
o Definire cadru pentru evaluare internă:

 Elaborare metodologie de evaluare internă;
 Elaborare set de  indicatori de autoevaluare, prin dezbateri în Consiliul

Calităţii şi în interacţiune cu departamentele şi facultăţile;
 Activităţi de evaluare internă

o Evaluarea departamentelor academice:
 Studiu de caz pe patru departamente academice, aprobate în Consiliul de

Administraţie al UCv (D4, D17, D18, D27);
 Etapizarea extinderii la nivelul ansamblului departamentelor academice;

o Evaluarea programelor de studii (formare iniţială):
 Evaluarea generală a tuturor programelor de licenţă;
 Evaluare detaliată pentru programele de studii gestionate departamentele

academice D4, D17, D18, D27;
 Evaluarea internă a personalului implicat în activităţi de educaţie;
 Analiza inserţiei profesionale a absolvenţilor:

o Feedback şi plan de măsuri (state de funcţii, planuri de învăţământ, comenzi
interdepartamentale, etc.);

o Evaluarea activităţilor de formare continuă pe paliere:
 Evaluarea personalului implicat;
 Evaluarea parcursului profesional al absolvenţilor;
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 Evaluarea gradului de satisfacţie al angajatorilor.

Elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru acreditarea sau evaluarea periodică a
specializărilor de licenţă care îndeplinesc condiţiile în cursul anului 2012 şi
transmiterea acestora la ARACIS (A.2./PO2012)

În perioada de raportare a fost elaborată metodologia de avizare şi aprobare internă
prepermătoare evaluării externe de către ARACIS. Subsecvent, a fost elaborat şi difuzat şablonul
Raportului de autoevaluare în vederea autorizării provizorii/acreditării/evaluării periodice
ARACIS, în care a fost precompletată secţiunea referitoare la UCv.

În anul 2012 au fost avizate şi aprobate Rapoarte de autoevaluare premergătoare evaluării
externe de către ARACIS pentru următoarele programe de studii:

 16 programe de studii de licenţă IF;
 2 programe de studii de licenţă IFR;
 1 program de studii de licenţă ID.

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

Îmbunătăţirea planurilor de învăţământ oferite de UCv în concordanţă cu cerinţele
impuse de UE şi cu noile tendinţe pe plan mondial (A.3/PO2012)

Pentru valorificarea feedback-ului obţinut ca urmare a evaluării interne a tuturor programelor de
studii de licenţă, prorectoratul P1 a propus un şablon de plan de învăţământ aplicabil
programelor de studii oferite de UCv. Acest şablon conţine o foaie de calcul şi un recapitulativ
de verificare a standardelor ARACIS, printre care cel referitor la conţinutul planurilor de
învăţământ.

În luna septembrie 2012 au fost îmbunătăţite toate planurile de învăţământ. Componenta
neimpusă prin standardele ARACIS de domeniu a fost pusă în acord cu cerinţele, cu practicile
europene în materie şi cu standardul 1.2 al ESG (European Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area) şi cu noile tendinţe constatate pe plan
mondial.

Fişele tuturor disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ includ o secţiune intitulată
„Compatibilitate naţională şi internaţională”, care reflectă corespondenţele cu programele de
educaţie internaţionale.

Corelarea programelor analitice în condiţiile noilor planuri de învăţământ şi ţinând
cont de tendinţele dezvoltării economice şi tehnologice actuale (A.4/PO2012)

Programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ explicitează abilităţile
şi competenţele, în acord cu cerinţele calificărilor RNCIS. În luna iunie 2012 a fost finalizată
înscrierea pe platforma RNCIS a tuturor programelor de licenţă ale UCv.

Conţinutul programelor analitice, rezultate în urma consultărilor cu principalii angajatori,
reflectă tendinţele de dezvoltare ale economiei româneşti şi acordă o importanţă deosebită noilor
tehnologii.
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Pregătirea condiţiilor în vederea implementării Registrului Matricol Unic
(A.5/PO2012)

UCv a finalizat implementarea Registrului Matricol Unic (RMU), parcurgând următorii paşi:
 Instalarea serverului RMU, cu sistem de operare Microsoft SQLServer;
 Instalarea aplicaţiei locale RMU şi efectuarea actualizărilor;
 Culegerea datelor referitoare la studenţii ciclului de licenţa, din aplicaţia Evidenta

Studenţilor;
 Verificarea, corectrea şi corelarea datelor cu nomenclatoarele aplicaţiei RMU;
 Transmiterea informaţiilor utilizând mecanismele aplicaţiei locale RMU.

Oferta educaţională (B/PO2012)

Consolidarea şi extinderea programelor de studiu de licenţă şi de master oferite de
UCv (B.1/PO2012)

Programe de studii de licenţă
În anul 2012, UCv dispunea de 95 de programe de studii la forma IF, 7 programe de studii la ID
şi 3 programe de studii IFR şi a înmatriculat studenţi la 90 de programe IF, 5 programe ID şi 3
programe IFR. În acest fel capacităţile de şcolarizare ARACIS sunt utilizate în proporţii cuprinse
între 79% şi 100%, după cum se observă în Figura 1.

Figura 1: Gradul de încărcare a capacităţilor ARACIS în anul universitar 2012-2013

Numărul total de studenţi înscrişi la programe de licenţă cu finanţare de la buget în anul
universitar 2012-2013 este în creştere cu 1,6% faţă de cel din anul universitar 2011-2012.
Distribuţia pe domenii poate fi observată în Figura 2.
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Figura 2: Evoluţia numărului de studenţi bugetari pe domenii în anul universitar 2012-2013 faţă
2011-2012

Numărul de studenţi nou înmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget în anul universitar 2012-
2013 este în scădere cu 1% faţă de cel din anul universitar 2011-2012, cu distribuţia pe domenii
din Figura 3.

Figura 3: Comparaţie între studenţii înmatriculaţi pe locuri de la buget în anul I în 2011-2012 şi
2012-2013

Numărul total de studenţi cu taxă la programele de licenţă în anul universitar 2012-2013 este în
scădere sensibilă faţă de cel din 2011-2012, după cum se observă în Figura 4

Figura 4: Evoluţia numărului total de studenţi cu taxă la licenţă în 2011-2012 şi 2012-2013
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Cu toate acestea, numărul de studenţi cu taxă înmatriculaţi la programele de licenţă în anul I în
anul universitar 2012-2013 este în creştere faţă de anul 2011-2012 – Figura 5.

Figura 5: Evoluţia numărului de studenţi cu taxă – licenţă înscrişi în anul I în 2011-2012 şi
2012-2013

Programe de studii de master

Utilizarea capacităţilor ARACIS pentru programele de master în anul 2012-2013 variază în
funcţie de domeniu după cum se observă în Figura 6. Gradul total de utilizare este în scădere.

Figura 6: Utilizarea capacităţii ARACIS în anul universitar 2012-2013

Numărul total de studenţi înmatriculaţi la programele de studii de master pe locuri bugetate în
anul universitar 2012-2013 este cu 2% mai mare decât cel din anul anterior.



15

Figura 7: Evoluţia numărului total de studenţi la master – buget între 2011-2012 şi 2012-2013

Numărul de studenţi înmatriculaţi în anul I la master pe locuri de la buget în anul 2012-2013 este
cu peste 6% mai mare decât cel din anul 2011-2012 – Figura 8.

Figura 8: Evoluţia numărului total de studenţi în anul I - master – buget între 2011-2012 şi
2012-2013

Numărul total de studenţi (anii I şi II) cu taxă la programele de studii de master în anul 2012-
2013 este mai mic cu 20% decât în anul 2011-2012 (Figura 9) deşi numărul de studenţi înscrişi
în anul I se menţine practic constant (Figura 10).
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Figura 9: Evoluţia numărului total de studenţi la master – taxă între 2011-2012 şi 2012-2013

Figura 10: Evoluţia numărului total de studenţi în anul I - master – cu taxă între 2011-2012 şi
2012-2013

Consolidarea şi extinderea specializărilor cu predare în limbi de circulaţie
internaţională pentru facilitarea mobilităţilor de studenţi prin programe
internaţionale (B.2/PO2012)

În anul 2012 au fost consolidate şi extinse programele de studii în limba engleză oferite de UCv
după cum urmează:

 A fost consolidat două programe de studii la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi
Electronică (unul de licenţă şi unul de master) şi un program de studii de master la
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;

 A fost extinsă oferta UCv, prin autorizarea provizorie a două programe de studii de
licenţă şi unul de master la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

În perioada de raportare, s-a decis perfecţionarea abilităţilor lingvistice ale cadrelor didactice
prin oferirea de cursuri de limbi străine, în scopul dezvoltării de noi programe de studii în limbi
de circulaţie internaţională

Pregătirea condiţiilor în vederea organizării de studii universitare de master didactic
(B.3/PO2012)

Termenul de organizarea a studiilor universitare de master didactic a fost prorogat prin Ordinul
MECTS nr. 5745/13.09.2012. În aplicarea acestei reglementări a fost reînfiinţat Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic şi a fost elaborat Raportul de autoevaluare a programului
de studii privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică, în vederea autorizării
provizorii de către ARACIS.

Dezvoltarea de programe de studii integrate, în parteneriat cu universităţi româneşti
şi europene (cu precădere la nivel de master şi doctorat) care să conducă şi la
obţinerea de diplome comune (B.4/PO2012)
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În anul 2012, UCv a participat la demersurile iniţiate de Universitatea Politehnica Bucureşti şi
Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), destinate organizării unui
master de „Servicii de eficienţă energetică” în reţea la Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj şi Craiova.
Demersul este în aşteptarea acordului care să permită absolvenţilor accesul la profesiile
reglementate de ANRE (auditor şi manager energetic).

Facultatea de Drept a UCv a iniţiat demersuri de organizare a unui program de master în dreptul
internaţional al afacerilor cu Universitatea Bourgogne-Dijon, care să se finalizeze cu
codiplomarea absolvenţilor în Franţa şi România. Demersurile au fost amânate din lipsa
resurselor financiare la nivelul UCv.

Continuarea atragerii de fonduri structurale pentru asigurarea unor stagii de
practică de calitate pe tot parcursul studiilor universitare (B.5/PO2012)

UCv îndeplineşte cerinţele ARACIS în materie, de a oferi stagii de practică pentru peste jumătate
dintre studenţi. Aceste stagii sunt fundamentate pe acorduri de practică bilaterale încheiate cu
agenţi economici şi acorduri multilaterale (împreună cu alte universităţi partenere şi agenţi
economici), inclusiv în cadrul unor programe POS-DRU.

În perioada 2011-2013, UCv a realizat, în cadrul POS-DRU 2007-2013, proiectul cu titlul
„Parteneriat transnaţional universităţi – întreprinderi pentru practica studenţilor”, împreună cu
agenţi economici din Austria. Prin acest program peste 200 de studenţi de la Facultăţile de
Ştiinţe Exacte/Departamentul de Chimie, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică au realizat stagii de practică la agenţi economici la Viena.

Promovarea educaţiei continue (C/PO2012)

Pregătirea introducerii de noi programe de formare continuă şi de învăţare pe
parcursul întregii vieţi (C.1/PO2012).

În anul 2012, UCv a oferit programe de formare continuă de care au beneficiat peste 6.000 de
cursanţi (detalii în 0). Tot în anul 2012, Departamentul de Formare Continuă a elaborat oferta de
perfecţionare profesională prin cursuri de formare continuă adresată angajaţilor UCv pentru anii
2013 şi 2014, după cum urmează:

 2013: 50% din angajaţii UCv vor beneficia de cursuri de legislaţie, regulamente,
comunicare şi limbi străine;

 2014: 50% din angajaţii UCv vor beneficia de cursuri de legislaţie, regulamente,
management de proiect şi utilizarea programelor IT.

Continuarea extinderii implementării platformelor e-learning la toate facultăţile din
cadrul universităţii (C.3/PO2102)

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR), din subordinea
prorectoratului P1 a realizat următoarele activităţi:

 achiziţia şi studiul documentaţiei privind portalul “Moodle”, destinat activităţilor de e-
learning;

 configurarea şi construcţia unui server al DIDFR, dedicat activităţilor de e-learning
specifice ID şi IFR, pentru toate facultăţile interesate;

 instalarea  portalului “Moodle” pe serverul DIDFR şi personalizarea aplicaţiei pentru
utilizatorii din universitate;
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 consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în probleme
legate de utilizarea portalului “Moodle”.

Perfecţionarea periodică a responsabililor cu învăţământul ID şi FR din cadrul
UCV(C.6/PO2012)

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) procedează la
evaluarea periodică a performanţelor cadrelor didactice implicate în activităţi ID-FR. Pe această
bază, DIDFR oferă servicii de perfecţionare periodică a responsabililor cu învăţământul ID şi FR
şi cadrelor didactice, după cum urmează:

• instruirea coordonatorilor şi tutorilor dedicaţi formelor de ID şi IFR, privind producerea
de materiale didactice în format adecvat, difuzarea materialelor către cursanţi şi
interacţiunea cu aceştia;

 consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în probleme
legate de utilizarea portalului “Moodle”.

MANAGEMENTUL ACADEMIC SI ADMINISTRATIV

Managementul resurselor umane în domeniile didactic şi de cercetare (A/PO2012)

Menţinerea raportului număr cadre didactice-număr de posturi la procentul
corespunzător standardelor de calitate (A.1/PO2012)

Prin valorificarea feedback-ului obţinut ca urmare a evaluării programelor de studii de licenţă,
Departamentul de Managementul Calităţii din subordinea prorectoratului P1 a elaborat un şablon
pentru întocmirea statelor de funcţii, care este utilizat de toate departamentele academice ale
UCv. Acesta conţine o foaie de calcul şi verificare a cerinţelor ARACIS în materie de personal.

Prorectoratul P1 a furnizat statisticile referitoare la structura personalului academic al UCv (pe
grade didactice, vârste, sex, etc.) şi evoluţia raportului studenţi/cadru didactic pe ultimii cinci
ani. Aceste date au fost cuprinse în Raportul de autoevaluare al UCv pentru evaluarea EUA.

Evaluarea prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi, prin utilizarea
chestionarelor specifice, aprobate de Senatul UCv (A.2/PO2012)

Departamentul de Managementul Calităţii (DMC), din subordinea P1, a realizat agregarea la
nivel de universitate a rezultatelor comunicate de facultăţi, referitoare la evaluarea interacţiunii
cadre didactice – studenţi. Cu această ocazie, DMC a colectat feedback-ul facultăţilor şi
departamentelor. Pe această bază, DMC va lansa în 2013 în dezbaterea Consiliului Calităţii al
UCv:

 propuneri de modificare a chestionarului;
 metodologia şi periodicitatea evaluării;
 mecanism de colectare şi procesare a datelor care să asigure anonimatul studenţilor1.

Sinteza activităţilor desfăşurate de departamentele din subordine

Departamentul de Managementul Calităţii

 ROF, Plan strategic DMC 2012-2016 şi Plan operaţional 2012;
 Implementarea a 25/25 standarde de control intern/managerial (OMFP 1649/17.02.2011);
 Contribuţii semnificative la Codul Calităţii al UCv şi Raportul de autoevaluare al UCv

1 Organzaţiile de student ale UCv au solicitat să fie implicate în garantarea anonimizării chestionării studenţilor.
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pentru evaluarea EUA;
 Instrument informatic de alocare a finanţării instituţionale în interiorul UCv;
 Metodologii, şabloane şi foi de calcul şi verificare ARACIS pentru state de funcţii, planuri

de învăţământ, comenzi şi centralizator prestaţii interdepartamentale, rapoarte de
autoevaluare ARACIS;

 Codificarea disciplinelor din planurile de învăţământ;
 Metodologie şi aplicaţie pentru asigurarea transcrierii fidele în baza de date a UCv a

notelor consemnate de examinatori în cataloage (proiect în curs);
 Analiza ofertei de programe de studii la nivel naţional;
 Evaluarea internă a tuturor programelor de studii de licenţă din oferta UCv;
 Avizarea a 19 rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării provizorii/acreditării şi

evaluării periodice ARACIS;
 Analiza respectării cerinţelor ARACIS în materie de resurse umane – state de funcţii;
 Metodologie, formular de colectare a datelor cu ghid de completare şi fişa de evaluare

pentru evaluarea internă a departamentelor academice;
 Evaluarea internă multicriterială a patru departamentele academice;
 Elaborarea a două proiecte menite să îmbunătăţească trasabilitatea şi inserţia profesională a

absolvenţilor (în dezbaterea Consiliului Calităţii al UCv);
 Reglementarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul

preuniversitar.

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă

 ROF, Plan strategic DMC 2012-2016 şi Plan operaţional 2012;
 Realizarea platformei de e-learning a UCv şi instruirea formatorilor şi tutorilor pentru

utilizarea portalului „Moodle”;
 Instruirea formatorilor şi tutorilor privind realizarea de materiale didactice specifice şi

distribuirea către studenţi;
 Dimensionarea capacităţii de şcolarizare ID-FR şi suport pentru acreditarea ARACIS a

programelor de şcolarizare ID-FR;
 Contracte de şcolarizare;
 Promovarea ofertei educaţionale ID-FR;
 State de funcţii ID-FR (în colaborare cu facultăţile);
 Reglementări financiare specifice aprobate de Senatul UCv;
 Evaluarea cadrelor didactice;
 Programe de studii organizate în perioada de raportare:

o Licenţă:
 ID: 8 (toate acreditate), din care 2 în lichidare;
 IFR 6 (5 acreditate + 1 autorizat provizoriu), din care 3 în lichidare;

o Master:
 IFR: 3 acreditate;

 Acreditare/autorizare provizorie programe de studii în perioada de raportare:
o IFR: 1 acreditare (FIE)+ 1 autorizare provizorie (FAH);
o ID: 1 acreditare (FL);

 Managementul calităţii pentru programele de ID-FR;
o Monitorizarea planurilor de învăţământ;
o Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională;
o Asigurarea resurselor de învăţare;
o Evaluarea cadrelor didactice ID-FR, instruirea şi perfecţionarea personalului;
o Reactualizarea periodică a materialelor de studiu.

Departamentul de Formare Continuă

 ROF, Plan strategic DMC 2012-2016 şi Plan operaţional 2012;
 Regulamentul programelor de studii postuniversitare;
 Programe de formare continuă avizate:



20

o Postuniversitare de perfecţionare/specializare: 15 avizate;
o Conversie profesională pentru învăţământul preuniversitar: 2 în curs de avizare;
o Formare psihopedagogică: 3 în colaborare cu Case ale Corpului Didactic;
o Formare pentru mediul economic: 2 acreditate ANRE;

 Plan de dezvoltarea resursei umane a UCv în perioada 2013-2014:
o Demararea demersurilor pentru formarea unui corp de experţi formatori ai UCv;
o 2013 (50%): legislaţie, regulamente, comunicare, limbi străine;
o 2014 (50%): legislaţie, regulamente, management de proiect, utilizare programe IT;

 Evaluarea şi asigurarea calităţii:
o Implementarea standardelor de control managerial intern la DFC şi furnizori de FC

din UCv;
o Certificarea competenţelor profesionale şi CNFPA;
o Evaluarea calităţii:

 Evaluarea internă a personalului şi parcursului profesional al absolvenţilor;
o Asigurarea calităţii:

 Actualizarea competenţelor conform calificărilor RNCIS;
 Testare şi implementare proceduri şi metodologii FC;
 Dezvoltarea resursei umane implicate în activităţi de formare continuă;
 Realizarea ofertei ocupaţionale şi integrarea acesteia în oferta standard a

UCv;
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PRORECTORAT CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII CU
MEDIUL ECONOMIC

1. ACTIVITATEA DE C E R C E T A R E  Ş T I I N Ţ I F I C Ă DESFĂŞURATĂ ÎN
ANUL 2012

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de bază a activităţii cadrelor didactice,
studenţilor şi personalului tehnic al Universităţii din Craiova şi se desfăşoară la următoarele
niveluri:

 cercetare fundamentală;
 cercetare aplicativă;
 cercetare tehnologică;
 proiectare, expertiză, consulting;
 analize şi determinări experimentale.

Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare din Universitate în anul 2012 se
încadrează în domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare
şi Inovare II (PNCDI-II), respectiv Programul Comunitar (FP7) al Uniunii Europene, şi anume:

1. nanoştiinte, nanotehnologii, materiale noi şi noi tehnologii de producţie;
2. tehnologia informaţiilor şi comunicării;
3. energie;
4. mediu;
5. transport;
6. hrană, agricultură şi biotehnologii;
7. ştiinţe socio-economice şi umaniste.

Formele sub care s-a concretizat activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2012 au fost:
 cercetarea pe bază de granturi finanţate prin PNCDI II;
 participarea la Programul Cadru 7 (FP7) al Uniunii Europene;
 participarea la Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa
prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare dezvoltare tehnologică şi inovare;
 participarea la programe finanţate de alte instituţii şi organisme naţionale şi
internaţionale;
 cercetarea pe bază de contract cu agenţi economici;
 cercetarea individuală în departamente.

Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare a fost realizată prin:
 publicaţii (articole, tratate, monografii) în reviste şi edituri recunoscute pe plan naţional
şi internaţional;
 referate în cadrul pregătirii prin doctorat, teze de doctorat;
 brevete de inovaţii şi invenţii.

În mod concret, rezultatele obţinute de cadrele didactice şi cercetătorii de la Universitatea din
Craiova în anul 2012 în domeniul cercetării ştiinţifice pot să fie exprimate sintetic astfel:

1.1. Atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare prin participarea la competiţii
naţionale şi internaţionale precum şi prin realizarea unor contracte de cercetare cu agenţi economici:

- s-au derulat 42 de proiecte câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale din anii
anteriori;
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- au fost câştigate şi contractate 10 proiecte în competiţiile lansate în cadrul PNCDI II: 7
proiecte de tip Parteneriate, 1 proiect de tip Capacităţi-Modul III, 2 workshop-uri exploratorii în
programul Idei;

- a fost câştigat 1 proiect FP7- Marie Curie şi 1 proiect în competiţia STAR coordonată de
Agenţia Spaţială Română;

- în cadrul competiţiei programului Idei, universitatea a depus 15 proiecte;
- în cadrul competiţiei programului Resurse Umane, universitatea a depus 2 proiecte de tip PD

şi 3 proiecte de tip TE.
În urma evaluării, 10 proiecte au fost declarate finanţabile (7-Idei, 2-PD, 1-TE).

Contractarea acestor proiecte se va face în anul 2013.
De asemenea, în anul 2012, Universitatea din Craiova a participat în cadrul  Programului

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”- co-
finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de
producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes
naţional şi internaţional”, ca partener în 9 proiecte CDI, în 4 poli de competitivitate:

1) POL TURISM-INOVARE ŞI TRADIŢII ÎN OLTENIA – TurOlt InTT (deponent: SC
LATTANZIO E ASSOCIATI SRL), valoarea finanţării nerambursabile solicitate:
47.056.470  lei,  18 pachete (UCV in 1 proiect CDI);

2) Automotive Sud-Vest Oltenia (deponent: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia), valoarea finanţării nerambursabile solicitate: 25.064.325 lei, 7 pachete (UCV in
toate cele 3 proiecte CDI);

3) Sisteme de Automatizare Integrate, SIS-AUTOM-INT-POL (deponent: Societatea
Comercială pentru Cercetare Proiectare şi Producţie de echipamente şi Instalaţii de
Automatizare – IPA SA), valoarea finanţării nerambursabile solicitate: 57.420.127 lei,
17pachete  (UCV in 2 proiecte CDI);

4) INOVTRANS (deponent: S.C.TIPLEXIM SRL), valoarea finanţării nerambursabile
solicitate: 35.367.098 lei, 10 pachete (UCV in 3 proiecte CDI).

În cadrul Programului Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritara 2 –
Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea
infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D, proiectul INFRASTRUCTURĂ DE
CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE, în valoare de  45.000.000 lei asistenţă nerambursabilă şi-a
continuat activităţile de implementare.

Volumul total al finanţării obţinute în anul 2012 din activităţii de cercetare se cifrează la
echivalentul a 7.795.230 lei. Repartizarea finanţării pe diferite programe este ilustrată în Anexa
1. Distribuţia temelor de cercetare finanţate şi a sumelor atrase prin activitatea de cercetare de
către facultăţi este prezentată în Anexa 2.

Comparativ cu anul 2011, se constată o creştere a activităţii contractuale (în anul 2012 s-au
desfăşurat 129 de contracte, faţă de 96 de contracte în 2011), dar o diminuare a sumelor aferente acestor
proiecte (7.795.230 lei în 2012, faţă de 8.987.753 lei în 2011). Din numărul total de proiecte, 74 au fost
contracte încheiate cu agenţi economici, ceea ce reprezintă o creştere de 3,36% faţă de 2011.

Din cauza crizei economice, la nivel naţional, s-au lansat mai puţine competiţii pentru
obţinerea unor proiecte de cercetare, iar numărul proiectelor acceptate la finanţare a scăzut. În
acest context, trebuie depuse eforturi pentru creşterea participării cadrelor didactice şi
cercetătorilor din Universitatea noastră la competiţiile internaţionale, precum şi pentru realizarea
unor parteneriate în cercetare cu agenţi economici.
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1.2. Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică s-a realizat în anul 2012 prin:

 publicarea a 279 de cărţi în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate;

 apariţia a peste 800 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care 327 în
reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi 488 articole în volumele unor
conferinţe naţionale sau internaţionale);

 5 brevete acordate de OSIM Bucureşti;

 10 brevete acordate pentru diferite soiuri obţinute la SCDP Vâlcea, de către Institutul de
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) Bucureşti, autoritate aflată în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; de asemenea, a fost depusă o
cerere în vederea brevetării la UE - COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE
(CPVO-OCVV) ANGERS FRANTA, pentru un soi de prun obţinut la SCDP Vâlcea, şi 5
cereri în vederea brevetării la ISTIS (pentru soiuri noi de salcie).

 3 produse cu drepturi de proprietate intelectuală, certificate de către Guvernul
României – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Uniunea Muzicologilor din
România, Serviciul Muzicilor Militare;

 organizarea de către facultăţi a 44 de conferinţe naţionale şi internaţionale.
Situaţia detaliată a rezultatelor obţinute de facultăţile, departamentele şi staţiunile didactice din

Universitatea din Craiova în activitatea de valorificare a cercetării este prezentată în Anexa 3.

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

1.3. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate de cercetătorii din
cadrul Universităţii din Craiova este reflectată şi prin premiile obţinute de aceştia, precum şi prin
acreditarea unor structuri şi unităţi de cercetare din cadrul instituţiei.

Anul 2012 a fost marcat în această direcţie prin procesul de acreditare sau evaluare
periodică a publicaţiilor instituţiei noastre, precum şi a Editurii „Universitaria”. Anterior
procesului de evaluare, în cadrul instituţiei erau editate 22 de reviste, din care 19 recunoscute de
CNCS (13 reviste categoria „B+”, 4 reviste categoria „B” şi 2 reviste „C”) şi 3 reviste
nerecunoscute CNCS, dar indexate în baze de date internaţionale.

Procesul de evaluare din anul 2012 a fost finalizat numai la Comisia de Ştiinţe Umaniste
a CNCS, iar clasificările obţinute de revistele noastre şi de Editura “Universitaria” pentru
domeniile umaniste sunt prezentate în Anexa 4.

În absenţa unui proces de recunoaştere la nivel naţional a centrelor de cercetare, Consiliul
Cercetării Ştiinţifice de la instituţia noastră a lansat o procedură internă de acreditare şi evaluare
periodică a centrelor de cercetare care funcţionează la Universitatea din Craiova.

În urma acestui proces, a fost avizată înfiinţarea a 9 centre de cercetare noi şi au fost
reconfirmate 36 de centre de cercetare deja existente.

Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, cadre didactice ale
Universităţii au obţinut 30 de premii acordate de organizaţii de prestigiu din ţară şi
străinătate.

 Facultatea de Ştiinţe Exacte: 2
 Facultatea de Litere: 5
 Facultatea de Ştiinţe Sociale: 2
 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative: 1
 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor: 2
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 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 3
 Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: 1
 Facultatea de Inginerie Electrică: 2
 Facultatea de Mecanică: 2
 Facultatea de Agricultură şi Horticultură: 4
 DLMA: 3
 DMA: 3
S-au obţinut, de asemenea, 30 de premii la manifestări ştiinţifice studenţeşti în ţară (8

premii I, 5 premii II, 4 premii III, 7 menţiuni, 6 alte premii sau distincţii).

2. DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL
(DR-MESC)

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL
(DR-MESC) are ca principală misiune dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor de colaborare cu
mediul socio-economic şi cultural la nivelul Universităţii din Craiova, în colaborare cu facultăţile.

Obiectivul major al planificării strategice a UCv constă în creşterea contribuţiei
învăţământului la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi
cunoaştere, participativă şi incluzivă. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat
necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu
implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de personal motivat, cât şi pentru mediul
educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene.

Universitatea din Craiova acţionează pentru dezvoltarea unor colaborări pe mai multe paliere:

 Autorităţi publice regionale / locale şi instituţii de interes regional / local (contribuţii la
elaborarea planurilor strategice de dezvoltare regională / locală; formularea de propuneri sau de
soluţii pentru problemele comunităţii - Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM), Planul
Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI),
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI); analiză, consultanţă, evaluare şi audit; stagii de
practică etc.): Agenţia de Dezvoltare Regională; Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului;
Centrul Regional Meteorologic; Compania de Apă Oltenia; Curtea de Apel Craiova; Judecătoria
Craiova; Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova; Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj;
Camera Notarilor Publici Craiova; Baroul Dolj; Regia Autonomă de Transport din Craiova;
Direcţia Regională a Vămilor Craiova; Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Craiova; Mişcarea Română pentru Calitate Craiova, AJOFM, Inspectoratele şcolare
atât din Regiunea Sud-Vest Oltenia (în cadrul unor proiecte strategice finanţate din fonduri
europene) etc.

 Mediul socio-economic şi cultural - peste 100 de parteneri din întreaga ţară – IMM-uri,
companii multinaţionale, bănci, instituţii publice, muzee, teatre etc. (stagii de practică; module de
formare la cererea agenţilor economici; cercetare ştiinţifică; module de curs în colaborare cu
specialişti recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional; comisii de licenţă / disertaţie; obţinerea de
burse pentru studenţii performanţi; constituirea unor poli de competitivitate; organizarea de
schimburi de experienţă, seminarii, workshop-uri etc.) : Pirelli Tyres România, Ford România;
Renault Technologie Roumanie, Dacia Automobile S.A.; SC Cummins Generators Technologies;
HELLA Electronics România; Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii
Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm.Vâlcea; Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări
pentru Electrotehnică - ICMET Craiova; Popeci Utilaj Greu; Camera de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj; SC Continental Automotive Systems SRL Sibiu;  IPA SA CIFATT; Parc Industrial
Craiova; ELPRECO SA; OMV PETROM; INDA SRL; S.C. ELECTROPUTERE S.A.; S.C.
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Complexul Energetic Turceni S.A.;  S.C. RETRASIB S.A. Sibiu;  Grup CEZ; SC SOFTRONIC
SRL; SC ELPREST SRL; S.C. Vie-Vin Vânju Mare SRL; Groupe Societe Generale - BRD;
Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova; Teatrul Liric Elena Teodorini Craiova; Filarmonica Oltenia
Craiova etc.;

 Parteneriate în structuri asociative la nivel regional şi local: Consorţiul Regional S-V
Oltenia; Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru formare profesională -
CLDPS (parteneri în proiecte strategice finanţate din fonduri europene).

2.1. Activităţi derulate în cadrul DR-MESC :

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

 Întâlnire de lucru: Pol de competitivitate AUTOMOTIVE SUD-VEST OLTENIA (30
ianuarie 2013)

 Întâlnire de lucru: Pol de competitivitate Turism Oltenia – Inovare şi Tradiţii în Turism
TurOlt InoTT (28 ianuarie 2013)

 Seminar «Relations Université – Entreprise. Gestion des stages et leurs valorisations dans
le projet professionnel des étudiants» (7 decembrie 2012)

 Întâlnire de lucru cu reprezentanţi din mediul socio-economic – Tema: Dezvoltarea
parteneriatului dintre universitate şi mediul socio – economic (27 noiembrie 2012)

 Întâlnire de lucru DR-MESC - Tema: Identificarea axelor prioritare de colaborare pentru
anul universitar 2012-2013 (4 octombrie 2012)

 Prezentarea proiectelor de colaborare dintre Pirelli Tyres România şi UCv pentru anul
universitar 2012-2013 (26 septembrie 2012)

 Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului economic din Regiunea Sud-Vest Oltenia care fac
parte din Consorţiul Regional – Tema : Identificarea axelor prioritare care trebuie să stea la
baza strategiei de dezvoltare a relaţiilor de colaborare dintre mediul socio-economic,
universitate şi liceele din domeniul profesional şi tehnic (17 iulie 2012)

 Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul socio-economic în vederea constituirii unor
poli de excelenţă (iunie-august 2012)

 Seminarul “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi cel socio
- economic” (22 iunie 2012)

 Seminarul «Le  partenariat Entreprises - Universités: la clef de l'insertion professionnelle
des diplômés francophone » în cadrul proiectului RESSOURCES PARTAGEES POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES EN EUROPE CENTRALE ET
ORIENTALE (RePartI-ECO) – proiect finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie
(15 iunie 2012)

 Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri – Tema: Dezvoltarea parteneriatelor (01
iunie 2012)

 Zilele porţilor deschise – IMM-urile româneşti mai aproape de inovare (22 mai 2012)

Organizatori: IPA CIFAT Craiova, IPA Sucursala Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie
Dolj şi Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj Napoca

 Forumul economic regional (4-5 aprilie 2012).
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Organizatori: Instituţia Prefectului Dolj şi Fundaţia „Constantin Popeci” în parteneriat cu
Universitatea din Craiova.

2.2. Activităţi derulate în colaborare cu CCOP şi asociaţiile de studenţi:

 Proiect: Voluntariat = sigur angajat! (iulie – octombrie 2012)

 Seminarul «Le  partenariat Entreprises - Universités: la clef de l'insertion professionnelle des
diplômés francophone » în cadrul proiectului RePartI ECO (15 iunie 2012)

 Proiect: Un nou inceput: să ne pregătim pentru slujba noastră perfectă! (1 aprilie – 1
decembrie 2012)

3. CENTRUL DE INOVARE ŞI  TRANSFER TEHNOLOGIC (CITT)

Centrul a fost înfiinţat în 1991 în cadrul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, ca Centru
de implementare a invenţiilor, având ca obiectiv promovarea brevetelor de invenţie. În anul 1999
a fost transformat în Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic, departament  de cercetare la
nivelul Universităţii din Craiova, având ca obiective:

 realizarea unei interfeţe între Universitatea din Craiova şi comunitatea locală în
activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
 formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a deprinderilor în transferul de tehnologie;
 promovarea produselor şi tehnologiilor noi,  brevetate sau nebrevetate

În anul 2012, obiectivele CITT au fost adaptate la strategia Universităţii din Craiova şi
cuprind:
 Promovarea protecţiei proprietăţii intelectuale în cadrul Universităţii din Craiova prin
creşterea numărului de brevete de invenţie;
 Identificarea competenţelor membrilor comunităţii academice a Universităţii din Craiova;
 Identificarea ofertei de soluţii tehnice şi produse disponibile;
 Transferarea rezultatelor către mediul  industrial.

În anul 2012, în cadrul CITT  s-au desfăşurat diferite activităţi, printre care amintim:

 Reformularea obiectivelor CITT în contextul actual al organizării activităţii Universităţii din
Craiova pentru corelarea cu Planul managerial al conducerii Universităţii din Craiova;

 Stabilirea noii organigrame a CITT pentru atingerea obiectivelor propuse pentru  perioada
2012- 2016;

 Adaptarea Statului CITT  în noul context;

 Participarea la activitatea Comitetului Tehnic 383 ASRO pentru elaborarea unui standard
naţional privind Inovarea şi Transferul Tehnologic;

 Prezentarea Conferinţei „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic - interfaţă pentru
valorificarea cercetărilor din universitate”  în cadrul departamentelor  didactice pentru:

 stabilirea unui reprezentat al fiecărei facultăţi în cadrul CITT, conform organigramei;
 identificarea competenţelor, soluţiilor şi produselor care pot fi oferite agenţilor economici

pentru  transfer tehnologic.
 Asistenţă  pentru dezvoltare soluţii tehnice şi brevetare;
 Conceperea şi realizarea  noului site http://citt.ucv.ro, care poate fi accesat direct de pe
pagina http://ucv.ro , link-uri directe  „Centrul de Inovare”.
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4. BIBLIOTECA

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

Prin urmare, în cursul anului 2012, în evidenţele Bibliotecii s-au înregistrat 18.241
volume (cărţi, publicaţii periodice), în valoare de 747.546,78 lei, astfel:

 Comenzi: 3.133 volume, valoare 358.421,71 lei;
 Donaţii: 5.705 volume, valoare   81.806,52 lei;
 Schimb de publicaţii intern şi internaţional: 2.039 volume, valoare   65.996,68 lei;
 Legea “Depozitului Legal” 5.117 volume, valoare  24.189,59 lei;
 Programe operaţionale + contracte cercetare: 2.247 volume, valoare  217.132,28 lei.

Abonamente publicaţii periodice străine: 76 titluri, valoare 215.687,30 lei – contract
ROMDIDAC SA.

Abonamente publicaţii periodice româneşti: 140 titluri, valoare 48.696,25 lei, din care:
o 103 titluri, valoare 39.908,03 lei – contract MANPRES Distribution SRL;
o 37 titluri , valoare 8.788,22 lei – achiziţie directă la redacţii.

Abonamente standarde : 1.019 ex., valoare 31.702,33 lei.

Schimb de publicaţii intern şi internaţional:
 148 parteneri: 54 interni, 94 externi
 Primiri: 1.104 volume, valoare 41.250,67 lei:

- din ţară 717 volume, valoare 16.210,96 lei
- străinătate 388 volume, valoare 25.039,71 lei

 Expedieri: 1002 volume, valoare 18.505,72 lei:
- în ţară 632 vol., valoare 11.459,30 lei
- în străinătate 370 vol., valoare 7.046,42 lei

În 2012, în catalogul electronic (online) al Bibliotecii au fost introduse înregistrări
bibliografice noi (fiecare nouă înregistrare presupunând: cotarea, catalogarea, clasificarea şi
indexarea publicaţiei respective, editarea fişei pentru catalogul de serviciu, intercalarea acesteia
în catalogul tradiţional pentru fiecare document), după cum urmează:

 9578 înregistrări reprezentând carte (intrată în Bibliotecă, în anul 2012, prin
donaţii din partea anumitor autori, instituţii, schimb interbibliotecar, contracte de
cercetare şi programe operaţionale, legea “Depozitului legal”);

 202 înregistrări de materiale audio-video (documente intrate în Bibliotecă pe
suport AV, Cd sau DVD);

 15.638 înregistrări prin retroconversia fondului vechi existent în Bibliotecă.
S-a inventariat un număr de 828 volume publicaţii periodice însumând aproximativ

17.000 exemplare.
Au fost prelucrate 1100 volume publicaţii periodice (care a presupus: cotarea,

catalogarea şi clasificarea publicaţiei respective), dintre care 320 titluri noi. De asemnea, s-a
redactat un număr de 1000 fişe, care s-au introdus în cataloagele alfabetice şi sistematice ale
publicaţiilor periodice.

S-au reeditat fişele de catalog (carte şi publicaţii periodice) deteriorate.
La sfârşitul anului 2012, catalogul online cuprindea un număr de 199.000 de înregistrări

bibliografice.
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În cadrul activităţii de împrumut interbibliotecar s-au înregistrat 897 de solicitări
pentru anumite publicaţii care nu se regăsesc în colecţiile Bibliotecii.

În anul 2012, Biblioteca a înregistrat un număr de 22.473 de utilizatori înscrişi, care au
consultat 207.570 de publicaţii (cărţi, publicaţii periodice).

Site-ul Bibliotecii a înregistrat un număr de 25.956 vizite.
Anul 2012 a însemnat pentru Bibliotecă şi activităţi de organizare, inventariere,

împachetare, transport pentru unele publicaţii existente în anumite locaţii:
 organizarea Depozitului pasiv al Bibliotecii Facultăţii de Inginerie Electrică;
 organizarea Depozitului pasiv publicaţii periodice unicate şi a Bibliotecii Facultăţii de
Ştiinţe Exacte, Departamentul de Chimie;
 împachetarea, transportul şi organizarea Depozitului pasiv al Bibliotecii Facultăţii de
Mecanică şi al Bibliotecii Facultăţii de Litere (la sediul din str. Brestei, nr. 156);
 împachetarea publicaţiilor care urmează a fi mutate (cca 25000 volume de cărţi,
aproximativ 2500 publicaţii periodice) în noul sediu al Bibliotecii Facultăţii de Drept,
întocmindu-se o evidenţă a acestora;
 realizarea inventarului în cadrul Bibliotecii Unicate (sediul Lăpuş);
 realizarea inventarului în cadrul Bibliotecii de Ştiinţe Socio-Umane;
 realizarea inventarului în cadrul Bibliotecii de Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

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 13.438 pagini de carte şi 2.740 pagini din publicaţii periodice
scanate şi prelucrate. Aceasta cuprinde lucrări vechi ale unor personalităţi ce au activat în diverse
domenii: economie, drept, sociologie, istorie etc.

Pe parcursul anului 2012, colectivul Bibliotecii Universităţii din Craiova a organizat
expoziţii de carte, precum cea ocazionată de sărbătorirea Zilei Europei (9 mai) sau cea a Editurii
„Tehnica - Info”  din Chişinău.

De asemenea, cu prilejul evenimentului „Şcoala altfel” , Biblioteca a organizat sesiuni de
informare pentru liceeni, potenţialii studenţi ai Universităţii din Craiova.

S-au furnizat 2667 de referinţe bibliografice la cerere pentru studenţi, doctoranzi,
masteranzi, cadre didactice.

Trimestrial, a apărut online (pe site-ul Bibliotecii) „Buletinul bibliografic” al
publicaţiilor nou intrate în Bibliotecă.

S-au realizat materiale informative care să faciliteze accesul  utilizatorilor la resursele
info-documentare existente în Bibliotecă, precum: „Ghidul 2012-2013: Biblioteca Universităţii
din Craiova”, „semne de carte” (cu informaţii succinte privind Biblioteca), flyere.

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

Angajaţii Bibliotecii sunt membri ai „Asociaţiei Bibliotecarilor din România”. În
această calitate, ei participă la sesiunile de comunicări si la conferintele organizate de ABR.
Astfel, în 2012 reprezentanti ai Bibliotecii UCV au participat la „Conferinţa Naţională a
Asociaţiei Bibliotecarilor din România”, organizată de Biblioteca „V.A. Urechia” şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Din anul 2012, Biblioteca Universităţii din Craiova este membru al Asociaţiei
Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din
România „Anelis Plus”, statut care îi permite continuarea accesului la bazele de date ştiinţifice
internaţionale, prin achiziţia acestora în cooperare, pentru următorii ani, sprijinind astfel întreaga
comunitate academică românească.
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Departamentul de Cercetare Ştiinţifică Anexa 1

TEME DE CERCETARE FINANŢATE ŞI VALOAREA FINANŢĂRII

PENTRU ANUL 2012

TIPURI DE PROIECTE
2012

Nr. teme Valoarea (RON)

PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢII
NATIONALE (PN II – IDEI, PARTENERIATE
ŞI STAR – AGENŢIA SPAŢIALĂ ROMÂNĂ)

29 5.004.436

PROIECTE DE TIP FP7 5 450.167

PROIECTE CÂŞTIGATE ÎN COMPETIŢII
INTERNAŢIONALE ŞI CU BENEFICIARI DIN
STRĂINĂTATE

20 1.330.968

AGENŢI ECONOMICI 74 1.009.659

TOTAL 128 7.795.230
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Departamentul de Cercetare Ştiinţifică Anexa 2

REPARTIZAREA TEMELOR DE CERCETARE FINANŢATE ÎN 2012
PE TIPURI DE PROGRAME ŞI PE FACULTĂŢI/STAŢIUNI DE CERCETARE

FACULTATEA/STAŢIUNEA
Teme în

competiţii naţionale
(PNII, STAR)

Teme cu agenţi
economici

Proiecte FP7 Beneficiari din
străinătate

TOTAL

Nr.
teme

Val.
RON

Nr.
teme

Val.
RON

Nr.
teme

Val.
RON

Nr.
teme

Val.
RON

Nr.
teme

Val.
RON

ŞTIINŢE EXACTE 8 2.526.600 1 47.400 2 331.803 3 83.491 14 2.989.294
LITERE 3 102.141 1 44.100 - - 1 257.996 5 404.237
ŞTIINŢE SOCIALE 2 212.923 - - - - 2 100.800 4 313.723
DREPT  ŞI STIINŢE ADMINISTRATIVE - - - - - - 1 20.000 1 20.000
ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA
AFACERILOR

1 15.180 1 7.500 1 - 2 1.238 5 23.918

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - - - - - - 2 427.685 2 427.685
TEOLOGIE ORTODOXĂ - - - - - - - - - -
AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI
ELECTRONICĂ

5 590.655 1 33.000 - - 3 20.176 9 643.831

INGINERIE  ELECTRICĂ 3 672.749 22 257.363 - - 2 166.750 27 1.096.862
MECANICĂ 2 130.314 - - 1 118.364 2 41.282 5 289.960
AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ 1 202.024 - - - - 2 211.550 3 413.574
DMA - - - - 1 - - - 1 -
DLMA - - - - - - - - - -
DPPD - - 1 5.440 - - - - 1 5.440
SCD CARACAL - - 46 550.356 - - - - 46 550.356
SCDP VÂLCEA 4 551.850 1 64.500 - - 5 616.350
TOTAL 29 5.004.436 74 1.009.659 5 450.167 20 1.330.968 128 7.795.230
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Departamentul de Cercetare Ştiinţifică Anexa 3

VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2012

Facultatea

Cărţi/capitole
cărţi publicate

Articole publicate Brevete /
cereri
înregistrare
brevete/
produse cu
drept de
proprietate
intelectuală

Conferinţe
organizate

la
edituri
recunos-
cute
CNCS

în
străină-
tate

în
reviste
cotate
ISI

în reviste
recunoscute
CNCS
B+, B şi C

în
reviste
interna-
ţionale
indexate
-BDI

în vol.
conferin-
ţe inter-
naţ. sau
naţ

ŞTIINŢE EXACTE 2 3 88 26 10 37 - 3
LITERE 43 4 1 56 16 51 2 10

ŞTIINŢE SOCIALE 20 6 8 20 17 22 - 7
DREPT  ŞI
STIINŢE
ADMINISTRATIVE

35 4 - 50 34 59 - 6

ECONOMIE ŞI
ADMINISTRAREA
AFACERILOR

39 14 8 116 28 57 - 1

EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

8 5 5 7 9 11 - -

TEOLOGIE
ORTODOXĂ

2 - - 7 3 16 - 2

AUTOMATICĂ,
CALCULATOARE
ŞI ELECTRONICĂ

5 6 11 12 8 55 1 6

INGINERIE
ELECTRICĂ

32 - 5 43 3 73 2 1

MECANICĂ 11 1 11 23 19 58 3 2
AGRICULTURĂ ŞI
HORTICULTURĂ

16 2 14 120 9 20 - 3

DMA 5 1 11 6 3 11 - 2
DLMA 4 - - 5 - 4 -
DPPD 7 1 - - 1 14 - 1
SCD CARACAL - - - - - - - -
SCDP VÂLCEA - 3 - 3 5 - 16 -
TOTAL 229 50 162 494 165 488 24 44
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CLASIFICAREA CNCS
PENTRU

REVISTELE ŞI EDITURILE UMANISTE EVALUATE ÎN 2012

 Evaluare reviste
Cod
depunere

Domeniu Revista Denumire
reprezentant

Categorie

PN-II-
ACRED-AR-
2012-0225

Filologie ANNALS OF THE
UNIVERSITY OF
CRAIOVA. SERIES
PHILOLOGY, ENGLISH

Universitatea
din Craiova

B

PN-II-
ACRED-AR-
2012-0177

Filologie STUDII ŞI CERCETĂRI
DE ONOMASTICĂ ŞI
LEXICOLOGIE

Universitatea
din Craiova,
Facultatea de
Litere

B

PN-II-
ACRED-AR-
2013

Filosofie şi istoria
filosofiei.
Epistemologie,
logica şi filosofia
ştiinţei. Etica şi
bioetica.

ANALELE
UNIVERSITĂŢII DIN
CRAIOVA. SERIA
FILOSOFIE

Universitatea
din Craiova,
Facultatea de
Ştiinţe Sociale

B

PN-II-
ACRED-AR-
2012-0206

Istorie şi studii
culturale

ANALELE
UNIVERSITĂŢII DIN
CRAIOVA. ISTORIE

Universitatea
din Craiova

C

 Evaluare edituri
Cod depunere Domeniu Editura Denumire

reprezentant
Categorie

PN-II-ACRED-
ED-2012-0310

Filosofie EDITURA
UNIVERSITARIA

Universitatea
din Craiova

C

PN-II-ACRED-
ED-2012-0334

Istorie si studii
culturale

EDITURA
UNIVERSITARIA

Universitatea
din Craiova

C

PN-II-ACRED-
ED-2012-0321

Teologie EDITURA
UNIVERSITARIA

Universitatea
din Craiova

B

PN-II-ACRED-
ED-2012-0328

Artele spectacolului EDITURA
UNIVERSITARIA

Universitatea
din Craiova

B
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PRORECTORAT MANAGEMENT ECONOMIC ŞI
FINANCIAR ŞI PROBLEME SOCIALE ALE STUDENTILOR

1. DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ CĂMINE CANTINE

Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine se organizează şi funcţionează în baza
Hotărârii Consiliului de Administraţie şi implementează politicile şi strategiile adoptate de
conducerea universităţii, în baza legislaţiei în vigoare, privind administrarea spaţiilor
universităţii.

Misiunea Direcţiei Administrative şi Cămine Cantine este asigurarea unui management
administrativ performant vizând:

 optimizarea permanentă a activităţilor administrative ale universităţii precum şi
creşterea eficienţei acestora, în condiţiile respectării reglementarilor legale;
 dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să creeze
condiţii cât mai bune de desfăşurare a activităţilor administrative şi pentru personalul
administrativ;
 creşterea motivaţiei personalului prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, a organizării
muncii, prin perfecţionare, formare continuă şi stimulare materială în condiţiile legii;
 cultivarea responsabilităţii individuale şi aplicarea principiilor şi valorilor conduitei
etice universitare;
 asigurarea unei atmosfere care include descurajarea oricărei forme de discriminare şi
promovează cooperarea în spaţiul universitar;
 promovarea spiritului de echitate şi obiectivitate, care are în vedere respectarea
criteriilor corecte şi obiective de evaluare şi promovare profesională, corectitudinea şi
caracterul democratic, eliminarea oricăror forme de abuz, promovând egalitatea şanselor
pentru angajaţii serviciului administrativ;
 cultivarea responsabilităţilor individuale şi colective care presupun respectul reciproc,
toleranţa şi cooperarea, asumarea răspunderii şi delimitarea atribuţiilor;
 aprecierea şi recunoaşterea meritelor individuale, asigurarea sprijinului celor aflaţi în
situaţii speciale, cultivând altruismul, amabilitatea, politeţea, solidaritatea, solicitudinea,
promptitudinea şi atitudinea pozitivă.

Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine are în componenţă două servicii:

 Serviciul Cămine – Cantine;
 Serviciul Social Administrativ.

Serviciul Cămine-Cantine este conceput pentru rezolvarea problemelor studenţilor şi
gestionarea altor activităţi specifice din cadrul Universităţii din Craiova.

Serviciul Cămine-Cantine este răspunzător de asigurarea condiţiilor de trai ale
studenţilor şi are următoarele atribuţii:

 administrează căminele, cantinele şi spălătoria universităţii;
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 ţine evidenţa studenţilor cazaţi şi coordonează activitatea de determinare şi încasare a
regiei de cămin aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii şi ia măsuri de
recuperare a debitelor;
 întocmeşte, conform cerinţelor, necesarul  cu materiale de curăţenie şi materiale de
reparaţii, a căminelor, cantinelor şi spălătoriei şi urmăreşte folosirea judicioasă a
materialelor repartizate de orice fel;
 răspunde de starea de curăţenie şi funcţionarea instalaţiilor care asigura utilităţi la
cămine, cantine şi spălătorie;
 întocmeşte referate de necesitate pentru demararea procedurilor legale de achiziţii
pentru lucrări de igienizare a spaţiilor, colectarea reziduurilor menajere, deratizare-
dezinsecţie, lucrări de reparaţii la instalaţii sanitare, electrice, termice şi reparaţii construcţii;
 face propuneri privind lucrările de reparaţii necesare pe timp de vară pentru cămine,
cantine şi spălătorie;
 asigură pregătirea spaţiilor de cazare în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de
funcţionare pentru toate căminele, cantinele şi spălătorie;
 răspunde prin administratori pentru buna gestionare a patrimoniului aflat în
administrare şi asigură gestionarea spaţiilor de cazare astfel încât să asigure costurile
minime/loc de cazare, pe tot parcursul anului universitar;
 colaborează cu comitetele studenţeşti ale căminelor pentru desfăşurarea în condiţii
optime a cazării şi soluţionarea cât mai urgentă a tuturor problemelor ce apar pe parcursul
anului universitar;
 răspunde de respectarea contractelor de închiriere încheiate cu studenţii, personalul
didactic sau auxiliar al instituţiei, urmărind realizarea veniturilor şi încasarea contravalorii
pagubei bunurilor constatate lipsă sau deteriorate;
 participă la procesul de cazare a studenţilor în cămine la începutul anului universitar,
asigurând transparenţa procesului;
 răspunde de respectarea reglementărilor interne privind evidenţa şi raportarea
numărului de studenţi din cămine, de acurateţea informaţiilor furnizate.

Serviciul Social Administrativ este răspunzător cu asigurarea condiţiilor materiale şi
de studiu ale studenţilor în clădirile de învăţământ şi are următoarele atribuţii:

 administrează clădirile de învăţământ şi punctele termice aferente universităţii;
 întocmeşte, conform cerinţelor, necesarul  cu materiale de curăţenie şi materiale de
reparaţii, a clădirilor şi urmăreşte folosirea judicioasă a materialelor repartizate de orice fel;
 răspunde de starea de curăţenie şi funcţionarea instalaţiilor care asigură utilităţi la
clădirile de învăţământ;
 întocmeşte referate de necesitate pentru demararea procedurilor legale de achiziţii
pentru lucrări de igienizare a spaţiilor, lucrări de reparaţii la instalaţii sanitare, electrice,
termice şi reparaţii construcţii;
 face propuneri privind lucrările de reparaţii necesare pe timp de vară pentru clădirile de
învăţământ;
 asigură pregătirea spaţiilor de învăţământ în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de
funcţionare;
 răspunde prin administratori pentru buna gestionare a patrimoniului aflat în
administrare;
 răspunde de respectarea contractelor de închiriere încheiate cu diverse firme, urmărind
realizarea veniturilor şi încasarea contravalorii pagubei bunurilor constatate lipsa sau
deteriorate.
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1.1. Căminele şi cantinele studenţeşti

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3300 de locuri de cazare în cele 12 cămine
studenţeşti din campusuri incluzând şi căminul studenţesc nr. 15 aparţinând de C.U.D.T.S.
(Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin).

În anul 2012 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.

La căminele 1, 2, 8, 11, 13 si 15 cămine din categoria de confort IV şi III au fost
executate lucrări de zugrăveli la grupurile sanitare, bucătării, holuri, casa scării precum si
lucrări de vopsitorii cu vopsea lavabilă a lamperiilor. De asemenea au fost verificate instalaţiile
electrice şi sanitare şi au fost efectuate remedierile necesare astfel încât să nu fie probleme în
exploatarea lor de către studenţi.

La căminele 3, 6 si 12 care sunt cămine din categoria de confort I au fost zugrăvite
camerele unde se impunea acest lucru; au fost zugrăvite bucătăriile, holurile, casa scărilor. S-au
verificat şi reparat, unde a fost cazul, instalaţiile electrice şi sanitare.

La căminul nr.10, cămin din categoria de confort II , în primăvara anului 2012 a fost
încheiată acţiunea de modernizare prin înlocuirea coloanelor de apă şi renovarea grupurilor
sanitare care au fost dotate cu instalaţii sanitare, gresie, faianţă, cabine de duş şi ventilatoare
pentru aerisire.

De asemenea, în camere s-a montat parchet melaminat, s-a zugrăvit în vopsea lavabilă,
instalaţia electrică a fost refăcută, iar corpurile de iluminat au fost înlocuite. Holurile şi casa
scării atât cea principală cât şi cea secundară s-au placat cu gresie şi au fost zugrăvite în vopsea
lavabilă. Sălile de lectură si bucătăriile au fost renovate (zugrăvite, placate cu gresie şi faianţă).
Valoarea totala a investiţiei fiind de 2.200.000 lei din venituri proprii cămine cantine. Tot la
acest cămin s-a schimbat conducta de apă din subsol şi au fost executate mici reparaţii la
centrala termică (a fost înlocuit aparatul de contracurent.)

În campusul Mecanică, în incinta Căminului nr. 14, unde funcţionează o cantină cu
dotări ultramoderne în care studenţii pot servi masa în condiţii foarte bune au fost efectuate
lucrări de igienizare în bucătărie.

De asemenea la toate căminele care aparţin Universităţii din Craiova s-au efectuat
lucrări de deratizare-dezinsecţie cu o firmă de specialitate. Valoarea aproximativă a lucrărilor a
fost de 100.000 lei, suma care a provenit din veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor.

Tot in anul 2012 au fost realizate două spălătorii, una dintre ele situată în incinta
căminului studenţesc nr. 10 şi care are în dotare două maşini de spălat şi două uscătoare şi una
în căminul nr. 12 cu o maşina de spălat şi un uscător. De asemenea la căminul nr. 10 s-au
achiziţionat în bucătării plite vitroceramice. Valoarea acestei investiţii s-a ridicat la suma de
60.000 lei proveniţi din venituri proprii cămine cantine.

În ceea ce priveşte reţelele de comunicaţii s-au realizate următoarele:
 s-a separat reţeaua de la cămine de cea de clădiri, concomitent cu creşterea vitezei la
internet pentru utilizatori;
 s-a racordat pe fibră optică căminul nr. 8, îmbunătăţindu-se astfel calitatea semnalului
internet;
 s-a demarat un proiect "wireless în campusurile studenţeşti" începându-se cu instalarea
a 2 hotspot-uri în Complex Agronomie, proiect ce va fi continuat şi în anul 2013;
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 s-au mai înlocuit echipamente ale reţelelor din căminele studenţeşti, modernizându-se
astfel infrastructura;
 s-a realizat o reţea nouă la parterul căminului nr. 10.

În 2012 colaborarea dintre Serviciul Cămine-Cantine şi reprezentanţii studenţilor a fost
transparentă şi constructivă, dovada fiind faptul că toate cererile de cazare au fost soluţionate.

Nr. crt. Căminul
Nr. studenţi fizici
români căminizaţi

(care primesc
subvenţia simplă)

Total studenţi
fizici

căminizaţi

Nr.
locurilor

normate în
cămin

Nr. solicitări de
cazare

Total general 2138 2507 3335 3328
1 1 314 344 414 401
2 2 259 297 420 407
3 3 101 114 136 167
4 6 145 156 172 191
5 7 111 126 176 189
6 8 277 304 416 421
7 10 730 842 950 967
8 11 44 95 140 147
9 12 49 56 121 138
10 13 20 71 130 127
11 14 54 64 76 93
12 15 34 38 184 80
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În anul 2012, veniturile
proprii ale căminelor au fost în
suma de 5.405.513 lei, iar
subvenţia primită de la bugetul
de stat a fost de 3.032.755 lei,
rezultând venituri totale în
valoare de 8.438.268 lei.
În anul 2011, veniturile proprii
ale căminelor au fost în sumă de
4.713.220 lei, iar subvenţia
primită de la bugetul de stat a
fost de 3.684.559 lei, rezultând
venituri totale in valoare de
8.397.779 lei.

Doar prin comunicare şi sprijin reciproc a tuturor implicaţi în această activitate care
priveşte căminele şi cantinele studenţeşti am putut oferi studenţilor condiţii de cazare la
standarde cât mai înalte.

1.2. Spaţiile administrative

În cadrul Serviciului Social Administrativ au fost efectuate de către personalul
muncitor şi personalul îngrijitor, numeroase lucrări de reparaţii curente, reparaţii de întreţinere
în clădirile administrative, lucrări de întreţinere şi reparaţii la Centralele termice ce deservesc
aceste locaţii şi lucrări şi operaţiuni de curăţire, igienizare şi întreţinere pe spaţiul verde care
împrejmuieşte clădirile.

De asemenea au fost efectuate lucrări de întreţinere la instalaţiile electrice, sanitare şi
cele termice.

Personalul muncitor şi îngrijitor a luat parte la lucrările de amploare ce au fost
executate în locaţia Banu Mărăcine. În afară de lucrările generale mai sus amintite, au mai
fost executate de către personalul muncitor şi personalul îngrijitor lucrări ce au fost specifice
fiecărei clădiri administrative în parte, după cum se evidenţiază în continuare:

Complex Rectorat:

 Lucrări de reparaţii la tocărie şi la mobilierul aflat în clădire
 Lucrări de curăţenie şi igienizare a curţilor interioare,
 Înlocuirea cercevelelor vechi cu cele confecţionate de către personalul specific aflat pe

spaţiu ,
 Vopsirea gardului metalic din jurul clădirii.

Complex Electrotehnică:
 Vopsirea tocăriei metalice de la toate clădirile aflate în complex,
 Lăcuirea lamperiei de lemn din clădirea corpului turn,
 S-au înlocuit robineţii grupurilor sanitare,
 Personalul muncitor a participat la înlocuirea hidroizolaţiei pe corpurile E şi G,
 Personalul a participat la lucrări de zugrăveli şi vopsire lamperie, ce au avut loc cu

ocazia modernizării Laboratoarelor de Acţionări şi Maşini electrice.

Complex Mecanică:
 Confecţionarea şi vopsirea gardului împrejmuitor la bazinul de apă şi centrala termică,

AN

VENITURI PROPII

SUBVENTIE DE LA
BUGETUL DE STAT
VENITURI TOTALE
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 Confecţionarea şi vopsirea grilajelor pentru protecţia ferestrelor şi uşilor,
 Confecţionarea din ţeavă şi montarea gardului lipsă, ce împrejmuieşte complexul,
 Turnarea plăcii de ciment şi a scării în vederea coborârii la subsolul Facultăţii de

Mecanică,
 Turnarea platformei cale de acces către clădirea A.R.,
 Poziţionarea cablurilor de internet în canale de pathcablu în Facultatea de Mecanică,
 Cablarea utilajelor aflate în cadrul Laboratorului A.R.,
 Cablarea iluminării din holul central al Facultăţii de Mecanică,
 Transformarea tablourilor electrice din Facultatea de Chimie, în vederea folosirii

siguranţelor automate,
 Lucrări de vopsitorie a lamperiei de lemn şi a caloriferelor din Facultatea de

Mecanică,
 Personalul muncitor şi îngrijitor a ajutat la încărcarea şi descărcarea materialelor şi

deşeurilor rezultate din consolidarea clădirii Facultăţii de Mecanică.

Complex Agronomie:
 Lucrări de reparaţii la tocărie şi la mobilierul aflat în clădire
 Vopsirea tocăriei şi a uşilor de la laboratoarele din clădire,
 Lucrări de întreţinere a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice.

Complex F.E.F.S.
 Lucrări de zugrăveală, vopsitorie şi faianţare efectuate în clădirile Căminelor nr. 11,
12 şi D.G.A,
 Schimbarea tablourilor electrice în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
 Lucrări specifice pentru întreţinerea bazelor sportive,
 Participarea personalului propriu la lucrările de hidroizolaţie pentru Complexul
F.E.F.S. şi Sala Ion Oblemenco,
 Lucrări de reparaţii şi lucrări de zugrăveală şi vopsire la sălile de sport,
 Modernizarea grupurilor sanitare în clădirile complexului.

2. DIRECŢIA TEHNICĂ

2.1. Prezentare activitatea de închiriere 2012

La sfârşitul anului 2011 se aflau în derulare un număr de 34 de contracte de închiriere.
Valoarea de încasat din aceste contracte a fost de 34.177,55 lei/lună.

Pe parcursul anului 2012 au încetat de drept un număr de 7 contracte, pentru care
chiriaşii nu au mai solicitat prelungirea lor. Restul contractelor au fost prelungite pe o
perioadă de 12 luni cu revizuirea chiriei.

Pentru spaţiile eliberate dar şi pentru alte spaţii identificate ca fiind temporar
disponibile au fost organizate licitaţii pentru închirierea lor,din care au rezultat 9 (nouă)
contracte de închiriere. Cel mai important contract ca valoare este contractul de închiriere al
imobilului Casa Romanescu  împreună cu spaţiile aflate în clădirea Rectoratului şi Complex
Electrotehnică, amenajate special pentru alimentaţie publică, chiria fiind în valoare de
45.200,00 lei/ total spaţii /lună.
Astfel încât la sfârşitul anului 2012 valoarea de încasat din contractele în derulare s-a ridicat
la suma de 95.024,25 lei / lună.
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Pe lângă aceste contracte de închiriere rezultate în urma unor licitaţii, au mai fost
încheiate contracte de închiriere ocazionale, valoarea acestora fiind de 3085 lei.

2.2. Situaţia bazei materiale

Având în vedere că baza materială existentă  este în mare parte învechită, în special
clădirile pentru învăţământ , Universitatea îşi propune aducerea acestora  la parametri de
siguranţă şi funcţionare ceruţi de legislaţia în vigoare ( îndeplinirea cerinţelor esenţiale ale
unei construcţii - rezistenţă si stabilitate , siguranţa în exploatare , siguranţa la foc, respectarea
igienei, a sănătăţii ocupanţilor şi asigurarea protecţiei mediului, asigurarea economiei de
energie, protecţie împotriva zgomotului).

“Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul de stat
pentru Universitatea din Craiova” ( investiţii  noi şi în continuare, consolidări, reabilitări,
reparaţii capitale, dotări).
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2.3. Investiţii noi

1. Aprobarea proiectului de către ADR Sud Vest Oltenia şi  demararea lucrărilor la
investiţiile:
‘‘REABILITARE,  MODERNIZARE SI  EXTINDERE  SPATII DE INVATAMANT
SI CAZARE   FAC. DE MECANICA CRAIOVA  P+4, D+P SI
DESFIINTARE CONSTRUCTIE C4 » proiect  realizat prin POR axa prioritara 3.4.
Realizarea proiectului tehnic si execuţia “Bazinului olimpic acoperit la FEFS” în
valoare de 53 356 000 lei în perioada 2013-2015.

2.4. Investiţii în continuare

1. Finalizarea  lucrărilor de construcţii pentru  obiectivul “  Extindere clădire pentru
asigurarea de spaţii de învăţământ şi facilitate conexe “, proiect finanţat prin POR ,
domeniul 3.4 în valoare de 60 765 437 lei din care finanţare nerambursabilă 47 585
720lei.
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2. Finalizarea  lucrărilor de construcţii pentru  obiectivul “ Infrastructura de cercetare
în ştiinţe aplicate - INCESA “ finanţată 100 % din fonduri nerambursabile în valoare
de 55 800 000 lei  , obiectiv cu punere în funcţiune in anul 2013 .
3. Finalizarea  lucrărilor de construcţii pentru  obiectivul“ Extindere Sere Gradina
Botanică”
4. Continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii “ Parc Tehnologic
universitar IT “ cu finalizare în anul 2014 .
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2.5. Consolidări la spaţiile de învăţământ

Recepţia consolidării corpului central al Facultăţii de Mecanică ,
Finalizarea consolidării corpului A3 din cadrul Sediului Rectorat si continuarea
lucrărilor de consolidare la Sediul Rectorat cu realizarea lucrărilor etapizat pentru
corpurile A1, A2, A4 .
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2.6. Reabilitări imobile

1. Demararea execuţiei lucrărilor de reabilitare la Cabana Rânca Facultatea de
Agricultură, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de cazare pentru efectuarea practicii
didactice a studenţilor din cadrul Facultăţii de Horticultură şi Agricultura şi a
Facultăţii de Ştiinţe Sociale - specializarea Geografie;
2. Finalizarea execuţiei lucrărilor pentru “ Lucrări de schimbare de destinaţie a cantinei
in biblioteca “proiect finanţat prin POR , domeniul 3.4
3. Demararea execuţiei lucrărilor de reabilitare pentru “Reabilitare spatii de învăţământ
Mecanica” proiect finanţat prin POR , domeniul 3.4
4. Demararea execuţiei lucrărilor de reabilitare pentru Cămin nr. 9 în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de cazare a studenţilor
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2.7. Reparaţii capitale
Demararea execuţiei lucrărilor de Reparaţia capitală a centralei căminului nr.10 El-Th
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Reparaţii curente şi igienizări la spaţii de învăţământ, cămine şi cantine în regie proprie.
Atingerea acestor obiective va fi asigurată prin alocaţii bugetare, venituri proprii ale

Universităţii , precum şi din contracte de cercetare şi proiecte finanţate din fonduri europene.

3. DIRECŢIA ECONOMICĂ

3.1. Situaţia financiară a universităţii din Craiova pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli în
perioada 2011-2012

Universitatea din Craiova este o instituţie publică de învăţământ superior finanţată
integral din venituri proprii.
Bugetul anual al Universităţii din Craiova este alcătuit din finanţarea bugetară şi venituri
proprii.
Finanţarea bugetară (Figura 1) pentru anul 2012 a fost de 73.053.998 lei, cuprinzând:

Finanţarea instituţională alocată conform contractului instituţional în temeiul
prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în valoare de 57.293.418 lei a fost compusă
din:

Finanţare de bază alocată pe cele trei cicluri universitare (licenţă, master şi doctorat),
în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi unitari şi de numărul de granturi de doctorat în
sumă de 42.203.411 lei;

Finanţare suplimentară alocată pe cele trei cicluri universitare (licenţă, master şi
doctorat), în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi unitari şi de numărul de granturi de
doctorat în sumă de 9.870.587 lei;

Finanţare suplimentară alocată pentru susţinerea programelor de dezvoltare a
comunităţilor locale şi regionale în sumă de 4.555.053 lei;

Suma de 664.367 lei alocată pentru fondul de dezvoltare instituţională.
Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în temeiul

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în valoare de 15.760.580 lei a fost compusă
din sume alocate pentru:

Subvenţii cămine-cantine în valoare de 3.032.755 lei;
Consolidări în valoare de 500.000 lei;
Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 9.054.005 lei;
Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 200.239 lei;
Finanţarea obiectivelor de investiţii în valoare de 2.970.000 lei;
Finanţare pentru sprijin achiziţii calculatoare în valoare de 3.581 lei.
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STRUCTURA FINANŢĂRII BUGETARE
PENTRU ANUL 2012

FINANŢARE
COMPLEMENTARĂ

15.760.580 LEI
22%

FINANŢARE
INSTITUŢIONALĂ
57.293.418 LEI

78%

Finanţare instituţională

Finanţare
complementară

Figura 1

Din analiza comparativă a finanţării bugetare a anului 2012 faţă de anul 2011 (Tabelul
1), prezentată în tabelul de mai jos, se constată următoarele:

Finanţarea bugetară s-a diminuat cu 9.359.179 lei, respectiv cu 11%;
Finanţarea instituţională s-a diminuat cu 11.137.916 lei, respectiv cu 16%;
Finanţarea complementară s-a majorat cu 1.778.737 lei, respectiv cu 13%.
Din punct de vedere structural s-a diminuat ponderea finanţării instituţionale de la

83% la 78%, iar ponderea finanţării complementare a crescut de la 17% la 22%.

Tabelul 1 – Analiza în dinamică a finanţării instituţionale în perioada 2011-2012

Nr.
crt. Tip finanţare 2011 Structură

2011 2012 Structură
2012

Modificare
absolută

Modificare
relativă

1 Finanţare
instituţională

68 431 334 83% 57 293 418 78% -11 137 916 -16%

2 Finanţare
complementară

13 981 843 17% 15 760 580 22% 1 778 737 13%

3
TOTAL
(Finanţare
bugetară)

82 413 177 100% 73 053 998 100% -9 359 179 -11%
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Veniturile proprii ale Universităţii din Craiova (Figura 2) pentru anul 2012 au fost de
80.683.423 lei, provind din:

Venituri proprii în sumă totală de 35.273.618 lei (44% din total venituri proprii) din
care:

Venituri din taxe de şcolarizare: 30.600.083 lei (87% din venituri proprii);
Venituri din închirieri de spaţii: 873.527 lei (2% din venituri proprii);
Venituri din dobânzi 392.888 lei (1% din venituri proprii);
Venituri din prestări servicii 1.319.110 lei (4% din venituri proprii);
Venituri din sponsorizări 18.574 lei (0,1% din venituri proprii);
Venituri din valorif. unor bunuri 22.174 lei (0,1% din venituri proprii);
Alte venituri 2.047.262 lei (5,8% din venituri proprii).

Venituri provenite din fonduri externe nerambursabile în sumă totală de 21.138.785 lei (26%
din total venituri proprii) din care:

Sume primite de la Uniunea Europeană 12.963.783 lei din care:
F.E.D.R. 8.423.501 lei;
F.S.E. 4.540.282 lei;
Sume primite de la Bugetul de Stat 8.175.002 lei.

Venituri provenite din activitatea de cercetare în sumă totală de 9.855.751 lei (12% din total
venituri proprii) din care:

Contracte de cercetare Universitatea din Craiova 7.926.545 lei;
Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea 1.257.997 lei;
Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal 671.209 lei.

Venituri din microproducţie în sumă totală de 9.009.756 lei (11% din total venituri proprii)
din care:

S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor agricole) 8.472.622 lei;
S.D.E Banu Mărăcine (valorificarea produselor agricole) 537.134 lei.

Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală de 5.405.513 lei (7% din total venituri proprii)
din care:

Venituri din taxe cazare
(inclusiv regie hrană şi venituri închiriere spaţii) 4.787.904 lei;
Venituri din hrană 617.609 lei.
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STRUCTURA VENITURILOR PROPRII
PENTRU ANUL 2012
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Figura 2

Din analiza comparativă a veniturilor proprii aferente anului 2012 faţă de cele aferente
anului 2011 (Tabelul 2) se constată următoarele:
Veniturile proprii ale Universităţii din Craiova s-au diminuat cu 8.746.726 lei, respectiv cu
10%;
Veniturile proprii au scăzut cu 3.222.748 lei, respectiv cu 8%;
Veniturile din cercetare s-au diminuat cu 2.589.481 lei, respectiv cu 21%;
Veniturile din microproducţie au crescut cu 2.058.877 lei, respectiv cu 30%;
Veniturile proprii cămine-cantine s-au majorat cu 692.293 lei, respectiv cu 15%;
Veniturile din fonduri externe nerambursabile s-au diminuat cu 5.685.667 lei,
respectiv cu 21%.

Tabelul 2 – Analiza în dinamică a veniturilor proprii extrabugetare în perioada 2011-
2012

Tipuri de
venituri
proprii

extrabugetare

2011 2012
Modificare

absolută
Modificare

relativăVenituri Pondere Venituri Pondere

Venituri
proprii 38 496 366 43% 35 273 618 44% -3 222 748 -8%

Cercetare 12 445 232 14% 9 855 751 12% -2 589 481 -21%

Microproducţie 6 950 879 8% 9 009 756 11% 2 058 877 30%
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Tipuri de
venituri
proprii

extrabugetare

2011 2012
Modificare

absolută
Modificare

relativăVenituri Pondere Venituri Pondere

Venituri
proprii cămine-
cantine 4 713 220 5% 5 405 513 7% 692 293 15%

Programe
operaţionale 26 824 452 30% 21 138 785 26% -5 685 667 -21%

TOTAL 89 430 149 100% 80 683 423 100% -8 746 726 -10%

În anul 2012, Universitatea din Craiova a încheiat un număr de 5 contracte de
sponsorizare în special pentru activitatea de învăţământ, dar şi pentru Grădina Botanică,
realizând venituri proprii din sponsorizări în valoare de 18.574 lei. În schimb, în anul 2011, s-
au încheiat 7 contracte de sponsorizare pentru activitatea de învăţământ, realizându-se venituri
proprii din sponsorizări în valoare de 24.967,65 lei.

În concluzie, în anul 2012 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de
153.737.421 lei. Aceste încasări au fost utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal,
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielilor de capital în valoare totală de
174.785.539 lei, folosindu-se şi o parte din disponibilul de la 31.12.2011, respectiv suma de
21.048.118 lei.

Aşa cum am amintit anterior, cheltuielile totale ale Universităţii din Craiova pe anul
2012 au fost în sumă de 174.785.539 lei. Analiza structurală a acestor cheltuieli este redată în
Tabelul 3. În plus, am considerat oportun să realizăm analiza comparativă a cheltuielilor
(plăţilor) totale pe articole în perioada 2011-2012.
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Tabelul 3 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în perioada 2011-2012

Nr
crt

Denumire
indicatori

2011 2012

Cheltuieli
Pondere
în total

cheltuieli
Cheltuieli

Pondere în
total

cheltuieli

1 CHELTUIELI TOTALE 184 201 450 100.00% 174 785 539 100.00%

2
Cheltuieli de personal (art
10) 94 664 447 51.39% 90 387 937 51.71%

3 Bunuri si servicii (art. 20) 28 534 524 15.49% 26 623 636 15.23%

4 Dobânzi (art. 30) 14 867 0.01% 386 657 0.22%

5
Proiecte fin din fd
nerambursabile (art. 56) 42 107 332 22.86% 39 750 070 22.74%

6 Asistenţă socială (art. 57) 294 160 0.16% 208 657 0.12%

7 Burse (art. 59) 7 810 385 4.24% 9 078 628 5.19%

8
Cheltuieli de capital (art.
70) 10 775 735 5.85% 8 349 954 4.78%

EVOLUŢIA CHELTUIELILOR (PLĂŢILOR) TOTALE PE ARTICOLE ÎN PERIOADA
2011-2012
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Analizând evoluţia cheltuielilor totale în perioada supusă studiului (Tabelul 4) se
poate constata că în anul 2012 comparativ cu anul 2011 acestea au scăzut cu 9.415.911 lei,
respectiv cu 5,11%.

Această scădere s-a datorat:
 diminuării cheltuielilor de personal cu 4.276.510 lei (respectiv cu 4,52%),
 diminuării cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu 1.910.888 lei (respectiv cu 6,70%)
– în special ca urmare a renunţării la externalizarea serviciilor de pază şi a reducerii drastice a
consumurilor,
 diminuării cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile cu
2.357.262 lei (respectiv 5,60%),
 diminuării cheltuielilor cu asistenţa socială cu 85.503 lei (respectiv cu 29,07%),
 diminuării cheltuielilor de capital cu 2.425.781 lei (respectiv cu 22,51%).

Au existat şi două categorii de cheltuieli care au înregistrat majorări în perioada
analizată şi anume:
 cheltuielile privind dobânzile care au crescut cu 371.790 lei (respectiv cu 2500,77%),
datorită celor două linii de finanţare pe care universitatea le-a accesat în anul 2012 în vederea
susţinerii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
 cheltuielile privind bursele care au crescut cu 1.268.243 lei (respectiv cu 16,24%).

Tabelul 4 – Analiza în dinamică a cheltuielilor totale în perioada 2011-2012

Nr
crt

Denumire
indicatori

2011 2012 Modificare
absolută

Modificare
relativă %

1
CHELTUIELI
TOTALE 184 201 450 174 785 539 -9 415 911 -5.11%

2
Cheltuieli de personal
(art. 10) 94 664 447 90 387 937 -4 276 510 -4.52%

3
Bunuri si servicii (art.
20) 28 534 524 26 623 636 -1 910 888 -6.70%

4 Dobânzi (art. 30) 14 867 386 657 371 790 2500.77%

5
Proiecte fin din fd
nerambursabile (art.
56)

42 107 332 39 750 070 -2 357 262 -5.60%

6
Asistenţă socială (art.
57) 294 160 208 657 -85 503 -29.07%

7 Burse (art. 59) 7 810 385 9 078 628 1 268 243 16.24%

8
Cheltuieli de capital
(art. 70) 10 775 735 8 349 954 -2 425 781 -22.51%
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Structura cheltuielilor realizate în anul 2012 este redată în graficul de mai jos, din care se
poate observa că ponderea cheltuielilor în ordine descrescătoare este următoarea:

Cheltuieli de personal 51,71%;
Cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile
22,74%;
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 15,24%;
Cheltuieli aferente burselor 5,19%;
Cheltuieli de capital 4,78%;
Cheltuieli privind dobânzile 0,22%;
Cheltuieli cu asistenţa socială 0,12%.

Analiza structurală a cheltuielilor (plăţilor) totale
aferente anului 2012

Asistenţă socială
0,12%
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personal
51,71%

Cheltuieli de
capital
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Începând cu anul 2012, pentru o mai bună gestionare a resurselor financiare,
Universitatea din Craiova urmăreşte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor pe facultăţi şi
departamente, având astfel un control mai riguros asupra acestora, în vederea evitării risipei şi
a cheltuielilor nejustificate, care nu au ca rezultat o îmbunătăţire a calităţii activităţii de
învăţământ oferite de universitate.

3.2. 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);
 proiecte finanţate de terţi (contracte de cercetare cu TVA).
La o analiză succintă a contractelor de cercetare derulate de Universitatea din Craiova în anii
2011 si 2012, reies următoarele aspecte:
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 în privinţa contractelor de cercetare fără TVA, acestea sunt, în majoritate, cuprinse în
planul naţional de cercetare-dezvoltare II, 2007-2013, având următoarea structură:

Tipuri de contracte de cercetare fara TVA derulate in perioada 2011-2012
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Totalul contractelor de cercetare fără TVA derulate de Universitatea din Craiova în
anii 2011 şi 2012 a fost de :

65 contracte în valoare de 9.265.263,22 lei în anul 2011 ;
32 contracte în valoare de 5.927.005,16 lei în anul 2012.
În privinţa contractelor de cercetare cu mediul de afaceri (contracte cu TVA), acestea

prezintă următoarea structură:
în anul 2011 s-au derulat 30 de contracte în valoare de 684.823 lei;
în anul 2012 s-au derulat 28 de contracte în valoare de 1.151.204 lei.
Veniturile realizate din activitatea de cercetare a Universităţii din Craiova în perioada

2011 – 2012 se prezintă astfel:
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Situaţia privind veniturile din activitatea de cercetare

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare a Universităţii din Craiova în anul
2011 au o valoare de 11.286.863 lei şi, respectiv, 7.478.936 în anul 2012, prezentând
următoarea structură:
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Structura cheltuielilor aferente activităţii de cercetare
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În cadrul Universităţii din Craiova se desfăşoară activitate de cercetare şi prin
intermediul celor 2 subunităţi SCDP Vâlcea şi SCDA Caracal, astfel:
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3.3. Activitatea Cămine-Cantine
Activitatea căminelor se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu

subvenţii de la bugetul de stat.
În anul 2012, veniturile proprii ale căminelor au fost în sumă de 5.405.513 lei, iar

subvenţia primită de la bugetul de stat a fost de 3.032.755 lei, rezultând venituri totale în
valoare de 8.438.268 lei.

În anul 2011, veniturile proprii ale căminelor au fost în sumă de 4.713.220 lei, iar
subvenţia primită de la bugetul de stat a fost de 3.684.559 lei, rezultând venituri totale în
valoare de 8.397.779 lei.

Evoluţia veniturilor în perioada 2011-2012 pentru activitatea căminelor şi cantinelor
studenţeşti este redată în graficul alăturat. Se poate observa o creştere în mărime absolută a
veniturilor totale în valoare de 40.489 lei şi în mărime relativă de 0,48%.
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Analiza structurală a veniturilor totale pe perioada supusă studiului relevă o scădere a
ponderii subvenţiei alocate de la bugetul de stat de la 44% la 36% şi o majorare a ponderii
veniturilor proprii ale căminelor şi cantinelor studenţeşti de la 56% la 64%.

În mărime absolută subvenţiile alocate de la bugetul de stat s-au diminuat în anul
2012 comparativ cu anul 2011 cu suma de 651.804 lei (respectiv cu 17,69%).

În schimb, veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor s-au majorat cu 692.293 lei
(respectiv cu 14,69%). Această majorare a veniturilor proprii a permis compensarea
diminuării subvenţiilor alocate de la bugetul de stat, obţinându-se per total un plus de venituri
totale de 40.489 lei, aşa cum am amintit anterior.

ANALIZA STRUCTURALĂ A VENITURILOR PENTRU
ACTIVITATEA CĂMINELOR ŞI CANTINELOR

STUDENŢEŞTI PENTRU ANUL 2011
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ANALIZA STRUCTURALĂ A VENITURILOR PENTRU
ACTIVITATEA CĂMINELOR ŞI CANTINELOR

STUDENŢEŞTI PENTRU ANUL 2012

Venituri proprii
ale căminelor
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5 405 513 lei

64%

Subvenţii
alocate de la

bugetul de stat
3 032 755 lei

36%

Venituri proprii ale căminelor şi cantinelor Subvenţii alocate de la bugetul de stat

Cheltuielile pentru activitatea cămine-cantine pentru perioada analizată se
regăsesc în tabelul alăturat.
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Nr.
crt.

Denumirea
indicatorilor

Articol
bugetar 2011 2012

1 Cheltuieli totale 0 8 572 709 7 656 766
2 Cheltuieli de personal 10 2 100 670 2 089 546
3 Bunuri si servicii 20 5 026 387 5 475 347
4 Cheltuieli de capital 70 1 445 652 91 873

Se poate observa o scădere a cheltuielilor totale în anul 2012 comparativ cu anul 2011
în mărime absolută de 915.943 lei, respectiv 10,68%, generată în cea mai mare măsură de
diminuarea cheltuielilor de capital cu 1.353.779 lei (respectiv 93,64%), dar şi de scăderea
cheltuielilor de personal cu 11.124 lei (respectiv 0,53%). În schimb, cheltuielile cu bunurile şi
serviciile s-au majorat 448.960 lei (respectiv 8,93%).
3.4. Activitatea Programe Operaţionale

Principala provocare a Universităţii din Craiova a fost cea de atragere de fonduri din
alte surse decât cele provenind din venituri proprii, finanţarea de bază şi complementară.

O oportunitate de finanţare pe baze competiţionale a constituit-o accesarea proiectelor
finanţate prin intermediul Fondurilor Europene.

Una din principalele preocupări ale Universităţii din Craiova a fost aceea a
diversificării paletei de parteneri, urmărindu-se accesarea unor proiecte strategice, sporirea
valorii adăugate a proiectelor implementate, diversificarea direcţiilor majore de intervenţie
accesabile şi repartizarea optimă a eforturilor financiare, logistice şi umane necesare
implementării proiectelor.

În vederea realizării acestei preocupări, Universitatea din Craiova a accesat şi derulat
în perioada 2011 – 2012 un număr de 50 proiecte.

Universitatea noastră derulează proiecte finanţate din Fondul Social European (FSE) şi
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), astfel:
 38 proiecte finanţate din FSE;
 12 proiecte finanţate din FEDR.

Structura parteneriatelor Universităţii din Craiova pentru realizarea acestor proiecte
este următoarea:

Universitatea din Bucureşti;
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca;
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi;
Universitatea de Vest din Timişoara;
Universitatea Politehnică din Timişoara;
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
Universitatea Politehnică Bucureşti;
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Mişcarea Română pentru calitate;
SC Auto Monza SRL;
Asociaţia şanse egale pentru fiecare;
ASE Bucureşti;
ADRE Sud-Vest Oltenia;
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SC Brazilian Marmura& Granit Impex SRL;
Aristocle University of Thessaloniki;
Ceronav;
University of Veliko Turnovo St. Czrill and St. Methdosius
SC Agricover;
SC AGRO SERV.
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii Programe Operaţionale este

prezentată în graficele de mai jos:
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Analizând evoluţia veniturilor aferente activităţii de Programe Operaţionale se
observă o scădere a acestora în anul 2012 cu 5.685.667 lei faţă de anul 2011, respectiv
cu 21,20%.

Structura cheltuielilor aferente activităţii Programe Operaţionale
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În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate pentru programele operaţionale, ponderea cea
mi mare o deţin cheltuielile de capital, fiind urmate de cheltuielile de personal, atât în anul
2012 cât şi în anul 2011. De asemenea se poate observa o creştere cu 17,61% a cheltuielilor
de capital în anul 2012 şi o scădere a cheltuielilor de personal cu 51,81%.
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3.5. Activitatea de microproducţie
În perioada 2011 – 2012 activitatea de microproducţie a Universităţii din Craiova s-a

realizat prin intermediul celor două subunităţi SCDA Caracal şi SDE Banu Mărăcine.
Veniturile realizate de SCDA Caracal sunt redate în graficul de mai jos:
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Volumul veniturilor realizate de SCDA Caracal in anul 2012 a crescut cu 2.670.335
lei respectiv cu  14.61% fata de anul 2011.

Cheltuielile efectuate de SCDA Caracal în anul 2012 au crescut cu 788.619 lei faţă de
anul 2011, ceea ce reprezintă o creştere  cu 11,5%. Ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile
efectuate pentru bunuri şi servicii.

Indicatori 2011 2012

CHELTUIELI TOTALE 5 263 297 6 051 916

Cheltuieli de personal 1 341 725 1 504 510

Bunuri si servicii 3 639 907 4 547 406

Cheltuieli de capital 281 665 0
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Veniturile realizate de SDE Banu Mărăcine în perioada analizată sunt redate în
graficul următor.
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Analizând activitatea SDE Banu Mărăcine se constată că nivelul veniturilor realizate
au fost de 537.134 lei în anul 2012 înregistrând o scădere cu 8,65% faţă de anul 2011 nivelul
acestora a fost de 620.964 lei.

Acelaşi trend au avut şi cheltuielile efectuate de SDE Banu Mărăcine în perioada
analizată, acestea înregistrând o scădere de 37,78% în anul 2012 faţă de anul 2011.
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Universitatea din Craiova a urmărit stabilizarea şi consolidarea situaţiei financiare,
abordând o politică bugetară prudentă, ceea ce a condus la acumularea unor sume ce au
permis dezvoltarea chiar şi în condiţii de sub-finanţare. Astfel, s-au asigurat fondurile
necesare acoperirii costurilor pentru desfăşurarea activităţilor, în condiţii de echilibru bugetar.

4. DIRECTIA RESURSE UMANE SALARIZARE
4.1. Situaţia personalului Universităţii din Craiova

Personalul Universităţii din Craiova este alcătuit din trei categorii principale: personal
didactic si de cercetare, personal didactic auxiliar şi personal administrativ.
Evoluţia numărului de posturi legal constituite precum şi gradul de ocupare sunt prezentate în
tabele de mai jos ca o analiză comparativă a anilor universitari 2011-2012 si 2012-2013.
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. Astfel, în anul universitar 2012–
2013, se constată o scădere a numărului total de posturi didactice faţă de anul precedent (cu
13,27%), deşi numărul de studenţi a rămas aproximativ acelaşi.

Gradul de ocupare a posturilor didactice în anul universitar 2011-2012 a fost de
52,43%, din cele 1726 de posturi fiind ocupate 905 posturi cu cadre didactice angajate pe
perioadă nedeterminată. Pentru anul universitar 2012-2013, gradul de ocupare a posturilor
didactice este de 60,3%, din cele 1497 de posturi fiind ocupate 903 cu cadre didactice
angajate pe perioadă nedeterminată la Universitatea din Craiova.
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Nr. crt SPECIFICARE 2011-2012 2012-2013 % Diferenţe

%

1 Numărul total al posturilor legal
constituite

1726 1497 86,73 - 13,27

2 Numărul total al personalului cu funcţia
de bază în universitate

873 865 98,74 - 1,26

Din care Profesor 188 178 91,67 -8,33

Conferenţiar 226 238 105,3 +5,3

Lector/ S.L 282 315 111,7 +11,7

Asistent 148 119 80,4 -19,6

Preparator 29 15 51,7 14 au obţinut  titlul
de doctor

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

32 38 118,75 +18,75

4 Numărul total al cadrelor didactice pe
perioada determinata

48 38 67,3 +32,7

5 Numărul total al personalului sub 35 de
ani

236 211 89,407 10,59

% din total cadre didactice 27% 24,6% - -

6 Numărul total al personalului cu titlu
ştiinţific de doctor

778 801 102,95 +2,95

Din care Lector 282 315 111,7 +11,7

Asistenţi 82 70 85,36 -14,6

7 Numărul total al personalului didactic
auxiliar

489 503 102,86 +2,86

Din care Facultăţi 205 213 103,9 +3,9

Administrativ 284 290 102,1 +2,1

8 Numărul total al personalului de
execuţie

448 463 93,97 -6,03

9 Numărul total al personalului angajat la
Cămine cantine

121 103 85,12 - 14,88

10 Total personal Universitatea din 2011 2010 99,9 - 0,1
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Nr. crt SPECIFICARE 2011-2012 2012-2013 % Diferenţe

%

Craiova - angajaţi pe perioadă
nedeterminată şi determinată

Evoluţia personalului didactic în perioada 2011-2012 şi 2012-2013:
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4.2. Situaţia posturilor scoase la concurs

Total posturi scoase la concurs

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent
89 1 20 59 şi 1 post

CSIII
8

Total posturi ocupate în urma organizării concursurilor

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent
86 1 19 57şi un post de

CSIII
8

Gradul de ocupare a posturilor vacante pentru care s-a organizat concurs este de 96,62.

Situaţia ieşirilor din sistem în anul 2012:

Nr Crt Tipul de personal Total Observaţii
1 Personal didactic 26 13 profesori

5 conferenţiari
6 lectori/şefi lucrări
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2 asistenţi
2 Personal auxiliar

didactic
18 -

3 Personal de execuţie 42 -
4 Total 86 -

5. GRĂDINA BOTANICĂ „AL. BUIA” DIN CRAIOVA
Grădina Botanică „Al. Buia” se află sub tutela Universităţii din Craiova şi are o

importanţă deosebită în rolul învăţământului superior şi de cercetare ştiinţifică, ca bază de
date în cadrul acestei instituţii urmărindu-se conservarea biodiversităţii („in situ” şi „ex situ”)
şi dezvoltarea colecţiilor de  plante necesare studiilor de taxonomie.

Grădina Botanică „Al. Buia” este, de asemenea,  o instituţie de educaţie ecologică
pentru publicul larg şi bază didactică pentru studenţii Facultăţii de Agricultură şi Horticultură
cât şi pentru alte ramuri de profil din cadrul Universităţii din Craiova.

Principalele activităţi care se desfăşoară  în cadrul Grădinii Botanice sunt:
 organizarea şi dezvoltarea sectoarelor în suprafaţă totală de 16,8 ha;
 identificarea şi etichetarea corespunzătoare a speciilor din cadrul sectoarelor -
cca. 6000 taxoni, din care 2000 se află în sere;
 îmbogăţirea şi dezvoltarea colecţiilor de plante prin schimbul de seminţe cu
peste 480 de instituţii similare din ţară şi străinătate;
 cercetări asupra diversităţii florei spontane, asociate cu proiecte de conservare
„in situ” şi „ex situ” a plantelor rare sau periclitate;
 dezvoltarea herbarului ce conţine cca. 10000 coli de herbar;
 participarea la simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice şi comunicarea datelor
ştiinţifice  în cadrul acestora;
 deplasări în teren în scopul studierii resurselor vegetale şi îmbogăţirii
genofondului;
 consultanţă de specialitate;
 programe de educaţie ecologică pentru public, programe care să promoveze
ideea importanţei plantelor în viaţa omului.

Se lucrează la baza de date a Grădinii Botanice care va cuprinde inventarierea tuturor
colecţiilor din sere şi exterior, precum şi a herbarului.

Anual se editează „Index Seminum”, catalog care a ajuns la cea de-a 54-a ediţie – 2012
(ISSN: 1453-4045) şi care cuprinde seminţe şi spori de la cca. 1700 taxoni oferite la schimb
pentru instituţii similare din ţară şi străinătate.

De asemenea sunt în curs de editare şi publicaţii pentru popularizarea Grădinii
Botanice, ce se adresează publicului larg (Ghidul Grădinii Botanice „Al. Buia” din Craiova,
pliante, vederi).

Grădina Botanică „Al. Buia” participă anual la organizarea expoziţiei florale locale, cu
ocazia zilei de 1 iunie, precum şi la expoziţii naţionale (Slatina, Piteşti). Cu această ocazie
sunt expuse plante decorative prin frunze şi fructe, plante folositoare, plante carnivore şi
aranjamente florale. Toţi taxonii expuşi sunt etichetaţi.

Grădina poate fi vizitată tot timpul anului. Grupurile de vizitatori sunt ghidate de către
o persoană cu studii superioare, care le oferă explicaţii detaliate şi competente privind rolul pe
care îl joacă plantele în viaţa omului, istoricul grădinii botanice.
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PRORECTORAT RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI
IMAGINE ACADEMICĂ

1. Context. Convinşi fiind de adevărul afirmaţiilor Cynthiei Eid care, în
alocuţiunea sa din deschiderea Colocviului Internaţional Didactică şi Tehnologii de Informare
şi Comunicare adaptate la Învăţământ, mai 2010, arăta că „nu mai dorim în programele
noastre să formăm consumatori de cunoştinţe, ci dorim să producem bogăţie, căci aşa cum
spunea Bachelard „nimic nu predispune mai mult la conformism decât lipsa de formare
adecvată” (Eid 2011, 18) şi că „o dată cu mondializarea,  sistemul universitar este invitat să
opereze o profundă mutaţie care va consta nu numai în reformarea programelor, ci şi în
reformarea mentalităţii atât a profesorilor, cât şi a studenţilor”,  Prorectoratul Relaţii
Internaţionale şi Imagine Academică şi-a propus pentru anul 2012-2013 deschiderea unui
„adevărat şantier strategic şi operaţional” pentru a ajunge la o formare universitară
performantă care să pună în evidenţă imperativul actual de adaptare rapidă şi eficientă la noul
mediu socio-economic şi cultural.

Suntem puşi în faţa unei adevărate schimbări de paradigmă, căci acum „a educa” nu
mai înseamnă simpla transmitere de cunoştinţe şi abilităţi, pedagogia frontală şi instructivistă
dispărând practic cu totul, ci „a-l ajuta pe celălalt să-şi dobândească autonomia de gândire şi
de comportament” (Dumas 2011, 78). Această schimbare de mentalitate nu se face uşor, iar
parteneriatele, schimburile reale de experienţă, colaborarea efectivă cu partenerii noştri de la
universităţi de prestigiu va facilita adaptarea UCv la noile provocări ale mediului academic
internaţional actual.

2. Structură. Pentru a răspunde acestor imperative, Prorectoratul RIIA s-a constituit
într-o structură complexă, capabilă să concretizeze liniile strategice stabilite în Planul
strategic al UCv (2012-2016), în Planul operaţional al UCv pentru anul 2012-2013 şi în
Indicatorii de performanţă stabiliţi de Rectorul UCv.

3. DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

3.1. Preambul
Procesul de internaţionalizare este una dintre axele prioritare

ale Universităţii din Craiova şi se concentrează asupra consolidării,
extinderii şi valorificării relaţiilor Universităţii cu parteneri
internaţionali, în scopul accentuării vizibilităţii la nivel european şi

mondial, al dezvoltării cooperării interinstituţionale şi al asigurării şi perfecţionării calităţii
procesului educaţional şi ştiinţific.

Acesta este realizat prin participarea la programele de cooperare europeană şi euro-
atlantică, continuarea procesului de afiliere la asociaţii academice internaţionale sau
colaborarea cu ambasade, organizaţii de tip Agence Universitaire de la Francophonie, British
Council, Institutul Cultural Francez.

Strategia internaţionalizării vizează deopotrivă, consolidarea poziţiei Universităţii din
Craiova în spaţiul European al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, creşterea
performanţelor academice prin deschiderea constantă către valorile educaţionale, ştiinţifice,
culturale mondiale.

Toate aceste obiective sunt realizabile prin trasarea unor direcţii strategice, care
vizează dezvoltarea programelor de mobilitate internaţională, cu precădere prin participarea la
programele-cadru internaţionale (Lifelong Learning Programme: ERASMUS, Leonardo da
Vinci, Comenius, Grundtvig; Tempus IV, Tineret în Acţiune).
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Prin organizarea de cursuri şi programe de studii în limbi de circulaţie internaţională,
prin creşterea numărului de programe de studiu în cotutelă (master/doctorat), dar şi prin
promovarea şi implementarea cercetării aplicate prin capitalizarea relaţiilor cu companii
internaţionale şi dezvoltarea plasamentelor în cadrul companiilor sau prin organizarea de
manifestări ştiinţifice internaţionale, se doreşte atragerea unui număr cât mai mare de studenţi
şi profesori sau cercetători străini la Universitatea din Craiova.

3.2. Activităţi desfăşurate în cadrul DRI  în anul universitar 2012-2013:
3.2.1. Reorganizarea departamentului. Volumul foarte mare de lucru, precum şi
complexitatea activităţilor desfăşurate au impus restructurarea DRI, completarea necesarului
de personal calificat în domeniu, repartizarea precisă a sarcinilor şi responsabilităţilor:

o Biroul pentru programe comunitare: Marius Giuroiu, Anca Mic, Loredana
Mateescu

o Biroul pentru programe extracomunitare: Cristina Preda, Monica Măcărău
o Grup experţi relaţii internaţionale: Titela Vîlceanu, Cosmin Dragoste, Oana Duţă,

Daniela Roşca, Sorin Cazacu, Simona Popescu.

3.2.2. Organizarea şi restructurarea activităţii. Noua viziune de funcţionare a DRI a presupus
redactarea de noi regulamente care să reflecte complexitatea activităţilor desfăşurate şi să
clarifice responsabilităţile şi implicarea directă a tuturor factorilor de care depinde buna
derulare a acţiunilor DRI.
a. Elaborarea, postarea pe site-ul UCV pentru dezbatere publică şi validarea de către
Senatul UCv a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a DRI.
b. Elaborarea noii Organigrame a DRI

c. În vederea eficientizării şi fluidizării activităţii, a reducerii birocraţiei şi a clarificării
atribuţiilor şi responsabilităţilor tuturor factorilor de care depinde buna derulare a activităţilor
de internaţionalizare, au fost revizuite  procedurile de realizare a mobilităţilor incoming şi
outgoing.

3.2.3. Elaborarea de materiale suport:
a. Ghidul studentului străin Erasmus 2012-2013. 2013-2014
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b. Caiet de bune practici Erasmus 2012-2013

c. CD Info Erasmus 2012-2013

d. Rubrica relaţii internaţionale de pe noul site al UCv
e. Pliante informative pentru studenţii outgoing
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3.2.4. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile
ERASMUS

În vederea corectei informări a beneficiarilor de mobilităţi
ERASMUS pentru anul universitar 2013-2014 şi a motivării
acestora, DRI a iniţiat şi organizat o serie de activităţi suport,
care vizează dinamizarea schimburilor internaţionale şi
creşterea nivelului de competenţă lingvistică a participanţilor la
aceste schimburi.

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

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

c. organizarea pe data de 15 martie 2013 a prezentării
oficiale a programului de mobilitate ERASMUS
studenţilor UCv

3.2.5. Organizarea şi desfăşurarea de campanii de promovare a activităţilor internaţionale
Au fost de asemenea iniţiate şi organizate multiple acţiuni de promovare a

schimburilor internaţionale în cadrul UCv.

3.2.6. Iniţierea unor noi colaborări internaţionale prin:
a. întâlniri cu potenţiali parteneri străini

În luna februarie 2013 a avut loc o întâlnire cu Bart Bonamie de la Catholic University
College din Bruges, Belgia. In urma acestei întâlniri s-a deschis o posibilă colaborare cu
universitatea din Belgia prin programul Erasmus. Ulterior, a fost redactat un contract cu
propuneri din partea Universităţii din Craiova cu privire la mobilităţile Erasmus, iar în prezent
aşteptăm un răspuns din partea Catholic University College din Bruges, prin care să confirme
colaborarea în condiţiile solicitate de noi sau să efectueze eventuale modificări.

În data de 7 martie 2013, Universitatea din Craiova a primit propunerea de a încheia
un parteneriat cu Universitatea din Lund, Suedia, prin intermediul lui Bogdan Anghel,
reprezentant de origine română al universităţii suedeze. În urma unei întâlniri între Bogdan
Anghel şi prorectorul cu Relaţii Internaţionale şi Imagine Academică, Cristiana Teodorescu,
s-au stabilit condiţiile unui acord bilateral prin programul Erasmus, dar şi extinderea
colaborării universitare în baza unui acord-cadru de cooperare. Ulterior, a fost transmisă
propunerea cuprinzând numărul de mobilităţi responsabilului de la Universitatea din Lund,
Carlos Tuesta. Până în acest moment, această colaborare nu s-a materializat.
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La data de 1 octombrie 2012, a fost elaborat protocolul de colaborarea între
Universitatea din Craiova şi Guangdong University of Tehnology, China, în prezent
aşteptându-se semnarea acestuia de către partea chineză.
b. intensificarea comunicării cu partenerii actuali în vederea extinderii programelor existente
pe domenii noi de specialitate
c. efectuarea de mobilităţi internaţionale care au vizat crearea de noi legături
interinstituţionale în vederea iniţierii de noi colaborări (Tirana, Algeria, Sao Paolo,
Istambul…. )

3.2.7. Construirea bazei de date a DRI
Un efort deosebit a fost depus în vederea constituirii unei baze de date complete care

să ilustreze complexitatea activităţilor de internaţionalizare de la nivelul facultăţilor şi al UCv
şi care să constituie un instrument permanent de lucru, util pentru creşterea calităţii activităţii
de internaţionalizare.

a. Acorduri Erasmus
b. Acorduri de cooperare non Erasmus
c. Mobilităţi incoming (profesori, studenţi)
d. Mobilităţi outgoing (profesori, studenţi)

3.2.8. Redeschiderea lectoratului francez
Universitatea din Craiova recunoaşte importanţa contactului direct cu vorbitori nativi

de limbă străină şi investeşte constant în crearea de noi oportunităţi în acest sens. Pe baza
acordurilor bilaterale sau a participării la programe internaţionale de cooperare academică,
Universitatea din Craiova poate să trimită lectori de limbă şi civilizaţie românească la
universităţile partenere şi să primească lectori străini în cadrul lectoratelor sale. Acestea sunt o
componentă importantă a procesului de internaţionalizare al Universităţii din Craiova, jucând
un rol important în ceea ce priveşte îndepărtarea barierelor culturale şi familiarizarea tinerilor
studenţi cu aspecte mai mult sau mai puţin cunoscute, specifice unei civilizaţii străine.

În cadrul Universităţii din Craiova funcţionează la ora actuală 3 lectorate străine,
coordonate de lectori nativi originari din Franţa, Macedonia şi Bulgaria.

În anul 2012 UCv a reuşit concretizarea unei dorinţe mai vechi, şi anume
redeschiderea lectoratul francez în cadrul unui protocol semnat cu Ambasada Franţei la
Bucureşti şi cu Agenţia universitară a francofoniei. Cele trei entităţi au lansat procedura de
selecţie a lectorului francez, Guillaume Dujardin fiind acum colegul nostru şi desfăşurând o
activitate extrem de intensă în cadrul lectoratului francez. Modelul Craiova este generalizat
acum la nivel naţional, alte universităţi din ţară aplicând aceeaşi strategie pentru redeschiderea
lectoratelor franceze (http://lectoratfrancaiscraiova.unblog.fr/).

DRI desfăşoară activităţi comune cu lectoratul francez de promovare a mobilităţilor
ERASMUS (ERASMUS France), de suport lingvistic pentru beneficiarii acestor mobilităţi
din spaţiul francofon, de diseminare a culturii şi civilizaţiei franceze în cadrul UCv.

3.2.9. Acţiuni ale UCv de asigurare a vizibilităţii internaţionale
DRI s-a implicat în toate activităţile desfăşurate la nivelul UCv menite să contribuie la

creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei.
a. Doctor Honoris Causa: În perioada analizată au fost acordate trei titluri de Doctor Honoris
Causa :
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b. Forumul Economic Regional (aprilie 2012). DRI s-a implicat activ în organizarea acestui
important eveniment care a prilejuit invitarea la Craiova a unui număr de 12 ambasade
interesate de diversificarea colaborărilor cu instituţia noastră.
c. FrancoJob (aprilie 2013). Franco Jobs este un eveniment organizat la nivel naţional de
Lectoratele de Limba Franceză din România. Aflat la cea de-a doua ediţie la Universitatea din
Craiova, Franco Jobs se va desfăşura anul acesta sub forma unor ateliere de inserţie
profesională, organizate de Lectoratul de Limba Franceză, în colaborare cu Departamentul de
Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural şi Departamentul de Relaţii Internaţionale ale
Universităţii din Craiova. Prin intermediul acestui eveniment se doreşte facilitarea dialogului
dintre tinerii absolvenţi de studii francofone şi agenţii de recrutare, în vederea consilierii lor şi
pentru prezentarea unor propuneri de oferte de locuri de muncă adaptate pregătirii
profesionale a participanţilor. La Franco Jobs vor lua parte reprezentanţi ai site-ului de
recrutare www.franco-jobs.com, dar şi angajatori din toate domeniile de activitate din
regiunea Oltenia aflaţi în căutarea de personal francofon.
d. Oferirea de materiale de informare şi promoţionale realizate la nivelul DRI tuturor celor
solicită informaţii despre UCv (Primăria municipiului Craiova, facultăţi, departamente, cadre
didactice care pleacă cu mobilităţi, visiting professors, participanţi la conferinţe
internaţionale/evenimente internaţionale organizate de/la UCv).
e. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care vizează implementarea
strategiei de internaţionalizare a UCv.
f. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte LLP.

3.2.10. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională (transparenţă,
rapiditate, eficienţă) prin:
a. Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI
b. Afişarea cu regularitate la avizierul DRI a tuturor ofertelor de burse pentru studenţii şi
cadrele didactice ale UCv
c. Transmitea rapidă şi ritmică prin E-mail a tuturor informaţiilor primite de la ANPCDEFP şi
de la parteneri actuali sau potenţiali în vederea înştiinţării prompte a studenţilor şi cadrelor
didactice ale UCv cu ajutorul Consiliului DRI.
d. Stimularea şi susţinerea tuturor iniţiativelor transmise direct la DRI sau prin intermediul
Consiliului DRI.

3.3. Acorduri internaţionale.
Universitatea asigură cadrul legal şi metodologic necesar semnării acordurilor de

cooperare internaţională. În baza acestora au rezultat legături academice şi interinstituţionale
cu parteneri europeni şi extracomunitari.

Nr.crt. Nume si prenume Facultatea Data Universitatea
1. Hannes Swoboda Drept şi Ştiinţe

Administrative
07.12.2012 Politician social-

democrat, membru al
Parlamentului

European
2. Lars Brink Ştiinţe Exacte 20.09.2012 Universitatea Tehnică

Chalmers
3. Maria Shevtsova Litere 25.04.2012 Universitatea Liberă

din Berlin
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3.3.1. Acorduri ERASMUS
DRI a facilitat înnoirea contractelor Erasmus existente şi a mediat încheierea de noi acorduri
pentru anul universitar 2013-2014. Procesul este încă în derulare.
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3.3.2. Acorduri non-ERASMUS
a. Acorduri valabile 2012-2013

În prezent există 26 de acorduri semnate la nivel instituţional între Universitatea din
Craiova şi 15 ţări.
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Acorduri interuniversitare aflate în vigoare în perioada
2013 -2017

b. Semnarea unor noi acorduri
În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale:
- 5 noiembrie 2012, Acord cadru de cooperare între Universitatea din Craiova şi École

National Plytechnique, Algeria.
- 06 noiembrie 2012, Acord bilateral între Universitatea din Craiova şi University of

Tirana, Albania.
- 05 noiembrie 2012, Acord bilateral între Universitatea din Craiova şi Academy of

Business, Albania.
- 30 mai 2012, Acord cadru de cooperare universitară între Universitatea din Craiova şi

Université de Bourgogne, Franţa.
- 12 decembrie 2012, Protocolul de colaborate între Universitatea din Craiova şi

Kangwon National University, Coreea de Sud.
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- 31 ianuarie 2013, Acord de cooperare între Universitatea din Craiova şi Kookmin
University, Coreea.

- 27 iunie 2012, Memorandum de cooperare între Universitatea din Craiova, Domeniile
Vînju Mare şi Open University of China, China.

- 27 septembrie 2012, Convenţia de colaborare privind interschimburile universitare
dintre Universitatea din Craiova şi Universidad Autonoma del Estato del Mexico, Mexic.

3.4. Mobilităţi Erasmus în perioada 2012/2013
Acordurile bilaterale din cadrul programului ERASMUS au permis realizarea de schimburi şi
mobilităţi pentru studiu şi plasament, atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori.
Studenţi Incoming Erasmus:

În anul universitar 2012-2013, Universitatea din Craiova, prin intermediul
Departamentului de Relaţii Internaţionale, a urmărit atragerea unui număr cât mai mare de
studenţi Erasmus.

Această acţiune a fost susţinută de intensificarea colaborărilor din cadrul acordurilor
bilaterale, de definitivarea şi simplificarea procedurilor şi prin implicarea activă şi efectivă a
membrilor DRI în procesul de informare, promovare şi selecţie a studenţilor Erasmus
Incoming.

Situaţia mobilităţilor Erasmus pentru perioada amintită mai sus este următoarea:



71

Studenţi Outgoing Erasmus
Până la data de 15 martie 2013, în cadrul programului Erasmus, au fost efectuate 149

de mobilităţi Erasmus de studiu şi plasament pentru studenţi. Dorim ca la finalul anului
universitar 2012-2013 să atingem pragul de 170 de mobilităţi efectuate de studenţii
Universităţii din Craiova.

3.5. Activităţile desfăşurate în cadrul acordurilor bilaterale altele decât Erasmus:
a. Acţiuni în cadrul Acordului Bilateral dintre UCv şi Kangwon National University, Korea

În cadrul Acordului Bilateral dintre Universitatea din Craiova şi Kangwon National
University, Korea, încheiat în data de 12. 12. 2012, va avea loc următoarea acţiune:

 Student exchange: Studentul Doran Marius Dalian, de la Facultatea de Economie
şi Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii din Craiova, va beneficia de o
bursă în perioada martie – iunie 2013 (spring semester- 4 luni) la Kangwon
National Universiy, Korea.

În urma demersurilor întreprinse de dr. Simona Popescu (Facultatea de Agricultură şi
Horticultură), universitatea parteneră îi va asigura studentului român cazare, trei mese/zi şi
asigurare medicală (în valoare totală de 5000 USD).
b. Acţiuni în cadrul Acordului Bilateral dintre UCv şi École Nationale Polytechnique,
Algeria

În cadrul Acordului Bilateral dintre Universitatea din Craiova şi École Nationale
Polytechnique, Algeria, încheiat în data de 05.11 2012, a avut loc următoarea acţiune:

 Stagiu de cercetare: Guergueb Brahim şi Mohamed Ben Braika au realizat un
stagiu de cercetare, efectuat în luna decembrie 2012, la Facultatea de Inginerie
Electrică, sub îndrumarea profesorilor Mihnea Marin şi Daniela Roşca.
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Cercetarea a fost realizată în laboratoarele facultăţii, în domeniul mediului
înconjurător şi al energiei regenerabile.

În cadrul sejurului la Universitatea din Craiova s-au pus bazele unor proiecte
comune de cooperare între cele două instituţii.
c. Acţiuni în cadrul Acordului Bilateral dintre UCv şi Mexic

În cadrul Convenţiei de colaborare privind interschimburile universitare dintre
Universitatea din Craiova şi Universidad Autonoma del Estado de Mexico, Mexic, încheiat la
data de 27 septembrie 2012, au avut loc întâlniri interinstituţionale la care au participat, din
partea Universităţii Autonome a Statului Mexic doamna Marina Zamfir Stanciu şi Manuel
Velázquez Mejía, iar din partea Universităţii din Craiova,  conducerea acesteia, conducerea
Facultăţii de Litere, conducerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale precum şi conducerea Facultăţii
de Drept. Vizita de lucru din perioada 26 -29 iunie 2012, a vizat activarea acordurilor de
cooperare academică bilateală 2010-2014 şi a acordurilor specifice 2011-2014 semnate de
Facultatea de Litere, Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Sociale ale Universităţii din
Craiova cu Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universidad Autónoma del Estado de México. De
asemenea, au fost discutate diverse aspecte legate de crearea unei catedre bilaterale
„Interculturalitate şi intercunoaştere", de desfăşurarea unor proiecte de cercetare comune,
precum şi de mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor. Pe data de 27 iunie 2012 avut loc
seminarul internaţional "Orizontul epistemic şi etic al interculturalităţii” la care au participat
cadre didactice de la Universitatea din Craiova, Universitatea din Petroşani, Universidad
Autónoma del Estado de México şi Institutul Politehnic Naţional din Mexic.

În prezent, au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării unui acord bilateral cu
Aktobe State Pedagogical Institute din Kazakhstan.

3.6. Colaborarea cu Agenţia Universitară a Francofoniei.
AUF este unul dintre partenerii strategici ai UCv, instituţia noastră fiind membru

titular al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) încă din anul 1995. În tot acest timp s-au
desfăşurat la Universitatea din Craiova o serie importantă de proiecte de colaborare.

Cele mai importante activităţi comune derulate cu implicarea DRI în perioada
analizată au fost:
a. Centrul de reuşită universitară (CRU ) reprezintă concretizarea
unui acord semnat între UCv şi AUF în anul 2012 în vederea
organizării unui spaţiu dedicat optimizării competenţei lingvistice
scrise şi orale în limba franceză a tuturor studenţilor UCv.

b. Crearea unui consorţiu universitar format din Paris 3 Sorbonne, Université de Genève,
Universitatea Politehnică Bucureşti Master en didactique du français în vederea organizării
unui master conjoint de Didactică a limbii franceze. Programul are o durată de 4 ani şi este
deschis tuturor ţărilor din Europa Centrală şi Orientală. Cursurile vor începe la 1 octombrie
2013.
c. Burse Eugen Ionescu

În perioada 10 septembrie – 6 noiembrie 2012, DRI a primit un număr considerabil
(39) de candidaturi depuse în vederea obţinerii unei burse de cercetare doctorală sau
postdoctorală în cadrul programului Eugen Ionescu 2012-2013.

Candidaturile depuse au fost supuse atenţiei conducătorilor de doctorat iar candidaţii
acceptaţi au primit două documente : Attestation d’accueil şi Protocole de recherche.
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În urma selecţiei realizate de către reprezentanţii AUF, 12 % din numărul total de
candidaţi au fost acceptaţi şi beneficiază în prezent de o bursă de cercetare doctorală şi
postoctorală la Universitatea din Craiova.
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4. DEPARTAMENTUL DE PUBLICAŢII ŞI MIJLOACE DE INFORMARE

4.1. Organizare departament:
Director Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
Structura departamentului:

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

4.2. Centrul de traduceri Translatio
 Organizarea grupului de traducători – interpreţi: Lect. univ. dr. Ana Maria
Trantescu, Asist. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Mihai Coşoveanu, Lect.
univ. drd. Alina Reşceanu, Lect. univ. dr. Adriana Lăzărescu, Asist. univ. dr.
Roxana Zamfira;
 Organizarea şi gestionarea activităţii de traducere:

o Colecţia Repere (27 de titluri (din franceză şi engleză) propuse în planul editorial
pentru 2013; 2 traduceri din franceză deja
publicate şi prezente în librării);

o Traducerea documentelor oficiale (acte
de studii) pentru beneficiari externi;

o Realizarea contractelor de traducere şi de
editură şi a planurilor editoriale;

o Organizarea cursurilor de limbă engleză
pentru cadrele didactice ale UCv în
vederea implementării unor programe de
studii în limba engleză: design curricular

şi implementare, administrare de teste de plasament şi constituirea grupelor de
cursanţi, desfăşurarea cursurilor şi monitorizarea calităţii procesului de training
lingvistic etc.;

o Realizarea traducerilor materialelor informative şi de promovare a UCv: Broşura UCv,
pliante UCv, INCESA, ERASMUS Student Handbook – în colaborare cu DRI;

o Realizarea traducerilor Teaching Packages în colaborare cu DLMA;
o Realizarea traducerilor materialelor EUA: Raportul de autoevaluare şi Appendicele,

documente adiţionale solicitate după prima vizită, documente de lucru: Carta UCv,
Planul Managerial al Rectorului UCv, Planul Strategic al UCv (2012-2016), Planul
Operaţional, Ghidul Calităţii, Fişe de evaluare internă a departamentelor academice,
documente strategice ale Departamentului de Relaţii Internaţionale etc.;

o Realizarea traducerii contractelor/protocoalelor de colaborare: Protocol de colaborare
între Consiliul Judeţean Dolj, Universitatea din Craiova şi Provincia Guandong, China
din data de 18 mai 2012; Memorandum tripartit de cooperare între Open University of
China, Domeniile Vînju Mare şi Universitatea din Craiova din data de 27 iunie 2012;
Protocol de colaborare între Universitatea Tehnică Guangdong, China şi Universitatea
din Craiova din data de 1 octombrie 2012; Contract de cooperare cu Kangwon
National University – Coreea de Sud, Contract cadru de colaborare între Universitatea
din Craiova şi Ford S.A. România;

o Realizarea versiunii în limba română şi în limba engleză a invitaţiilor către diverse
entităţi pentru participarea la evenimentele organizate de UCv: invitaţii către
ambasade etc.

o Realizarea traducerii discursurilor (Laudatio) prilejuite de decernarea titlului de
Doctor Honoris Causa al UCv - Maria Shevtsova; Hannes Swoboda;
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 Realizarea interpretariatului la manifestările organizate de UCv:
o Forumul economic regional (4-5 aprilie 2012);
o EUA (26-28 noiembrie 2012 şi 19-22 martie 2013);
o Doctor Honoris Causa: Maria Shevtsova – 25.04.2012; Hannes Swoboda –

12.07.2012.
o Realizarea interpretariatului la întâlnirile bilaterale: Open University of

China, Ambasada Chinei, delegaţii ale mediului de afaceri – Ford S.A.
România, reprezentanţi ai Parlamentului European etc.;

 Realizarea de materiale promoţionale
o Broşura UCv – în colaborare cu DRI
o Materiale de prezentare a UCv - website (Rubrica Istoric)
o Pliante En, FR
o Realizarea de videoclipuri
o Realizarea de filme de prezentare şi de videoclipuri care au vizat
promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul UCv în colaborare cu Tele U şi
cu Departamentul de Teatru, Facultatea de Litere – în limba engleză şi în limba
română

 Activităţi organizate de DPMI: Forumul economic regional (4-5 aprilie 2012), în
colaborare cu Prefectura judeţului Dolj.

5. DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ
(DRPIA)

5.1. Scurtă prezentare
5.1.1. Obiective

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică al Universităţii din Craiova
are ca obiective esenţiale:
 promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a performanţelor
Universităţii;
 sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, cu privire la
excelenţa condiţiilor de studiu şi de cercetare oferite de Universitate;
 prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile comunităţii
universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;
 promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor
Universităţii;
 stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor personalităţi academice
marcante ale Universităţii;
 prezentarea relaţiilor internaţionale ale Universităţii şi a ofertei de cooperare academică cu
instituţii similare din străinătate.

Departamentul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine Academică asigură o
relaţie constantă şi onestă cu reprezentanţii presei, prin furnizarea către aceştia de informaţii
publice, de interes mediatic, în special prin:
 invitarea reprezentanţilor presei la evenimente importante din viaţa universităţii;
 organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai conducerii
universităţii;
 redactarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, asigurând, totodată, şi difuzarea
acestora către mass – media;
 elaborarea agendei media a rectorului şi prorectorilor;
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 monitorizarea zilnică a presei scrise;
 susţinerea şi realizarea unor evenimente,  acţiuni, cu impact social, economic şi mediatic,
adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului academic, din cercetare şi economie,
pentru a menţine în actualitate şi pentru a dezvolta imaginea Universităţii.

5.1.2. Organizare şi conducere
Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică este coordonat de lect. univ.

dr. director Cristian Valeriu Stanciu şi are în organigramă două posturi de referent: Georgiana
Ianoş (ofiţer de presă) şi Alin Stoica.

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică ţine legătura cu
facultăţile/departamentele de la nivelul facultăţilor prin responsabilii pentru asigurarea
imaginii academice din fiecare facultate,  desemnaţi de colectivele respective.

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică  are în  subordine Comisiile
de Relaţii Publice şi Imagine Academică organizate la  nivelul facultăţilor.

Consiliul pentru Relaţii Publice şi Imagine Academică are rol consultativ şi este
format din responsabilii pentru asigurarea imaginii academice din fiecare facultate a
Universităţii.

Organigramă Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică

5.2. Activităţi desfăşurate în cadrul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine
Academică  în perioada  martie 2012 – martie 2013
5.2.1. Gestionarea bunei relaţii cu presa
a. Mediatizarea activităţii Universităţii din Craiova

În perioada martie 2012 – martie 2013 au fost emise 70 de comunicate de presă, toate
fiind mediatizate de presa locală şi regională. Dintre acestea, 7 au fost publicate de agenţiile
de presă şi ziarele naţionale. De asemenea, în perioada menţionată  au fost publicate articole
în următoarele ziare:
1. Gazeta de Sud - 92 articole publicate (print şi online)
2. Cuvântul Libertăţii – 86 articole publicate (print şi online)
3. Lupa – 78 articole publicate (print şi online)
4. Oltenaşul - 70 articole publicate (online)

PRORECTORAT IV
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI

IMAGINE ACADEMICĂ

Consiliul pentru Relaţii Publice
şi Imagine Academică

Departamentul de Relaţii
Publice şi Imagine Academică

Facultăţi

Departamente
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5. Ora de Dolj - 56 de articole publicate (online)
6. Noua Presă – 41 articole  publicate (online)
7. Jurnalul Olteniei – 22 articole publicate (online)
8. Oltenia Press - 16 de articole publicate (online)
9. Craiova Forum - 15 articole publicate (online)
10. Adevărul – 12 articole publicate (online)
11. Click - 1 articol publicat (online)

La toate evenimentele organizate de Universitatea din Craiova au fost prezente şi au difuzat
ştiri şi televiziunile locale (3TV, Oltenia Tv, GTV, Digi 24 Craiova, Tele U Craiova), iar la
manifestările de interes naţional, la care au fost prezenţi ambasadori sau politicieni importanţi,
au participat şi au transmis imagini şi televiziunile naţionale (Realitatea TV, România TV,
Antena 3, Digi 24).

În perioada admiterii, sesiunile vară/toamnă, s-au derulat campanii media de susţinere,
cu apariţii TV ale reprezentanţilor tuturor facultăţilor şi ai departamentului de imagine.

Departamentul a susţinut mediatic toate evenimentele importante derulate de
Universitatea din Craiova, contribuind la elaborarea şi difuzarea comunicatelor de presă:
 Forumul economic;
 Ecologizarea spaţiilor verzi ale Grădinii Botanice şi campania de strângere de fonduri;
 „Şcoala altfel”;
 „Studenţiada”, eveniment organizat de Universitatea din Craiova şi
Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti;
 Seratele muzicale ale Casei Universitarilor;
 1 iunie 2012 – prezenţa studenţilor în spaţiul public la activităţi de
prezentare a domeniului de studii parcurs:
 Winterland, 14 decembrie 2012;
 Spectacol de colinde 13 decembrie 2012;

 Conferinţa de presă de bilanţ anual a conducerii universităţii, 14 decembrie 2012;
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 Conferinţa de presă a conducerii Universităţii din
Craiova, 6 martie 2013;

 Finalizare proiect campus Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative, 7 martie 2013.

 Mărţişoare muzicale, 7 martie 2013

b. Iniţiative privind îmbunătăţirea comunicării
 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică a colaborat la  realizarea noului
site al universităţii, într-un format dinamic şi util vizitatorilor. Lansarea oficială a site-ului a
avut loc pe data de 18 martie 2013;
 O altă iniţiativă a departamentului a fost crearea unui modul, ataşat programului
informatizat de „Evidenţa studenţilor”, care să permită completarea on-line a „Fişei de
lichidare”. Iniţiativa s-a concretizat, CIC realizând modulul.
 Se află în curs de organizare şi lansare Radio Campus Craiova, post de radio studenţesc cu
transmitere on line, care are ca scop promovarea activităţilor desfăşurate în universitate,
transmiterea în timp real a informaţiilor de interes pentru studenţi precum şi elaborarea grilei
de programe în concordanţă deplină cu nevoile şi aşteptările studenţilor. Activităţile din
cadrul radioului studenţesc sunt desfăşurate de către studenţi voluntari de la diferite
specializări ale UCv, ajutând astfel la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a spiritului de
echipă. Radio Campus oferă studenţilor de la specializările din domeniul jurnalismului şi al
comunicării posibilitatea să facă practică într-un cadru modern şi eficient. Pe lângă acestea,
Radio Campus oferă posibilitatea unor producţii audio proprii în studioul amenajat în căminul
studenţesc nr.  6 din campusul studenţesc Mecanică.
 În luna decembrie 2012 a apărut primul număr revistei Campus, revistă studenţească care
are rolul de a  promova  în mediul studenţesc craiovean proiectele derulate de către
Universitatea din Craiova, să informeze cu privire la  proiectele studenţeşti derulate de către
organizaţiile studenţeşti, să promoveze studenţii cu rezultate remarcabile, având totodată  şi
un rol important  în  dezvoltarea profesională  a redactorilor şi colaboratorilor  săi.
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6. EDITURA UNIVERSITARIA
6.1. Desfăşurarea activităţii

A fost semnat contractul de asociere în participaţiune cu numărul 2660 din data de
23.05.2012, având ca părţi, pe de o parte, în calitate de asociat participant, pe Universitatea
din Craiova şi, pe de altă parte, în calitate de asociat administrator, pe Pro Universalis.
Obiectul de activitate al asocierii îl constituie desfăşurarea în comun a  activităţii de editare,
tipărire şi distribuţie de carte universitară,

 Editarea se va face sub denumirea ”Editura Universitaria”, iar cesionarea drepturilor de autor
se va face către Asociere (iar nu exclusiv către unul dintre asociaţi), conform unui model de
contract aprobat de reprezentanţii asociaţilor.

 În principiu se va urmări utilizarea capacităţii tipografiei din Craiova, în funcţie de volumul şi
condiţiile tehnice.

 Cota de participaţie la beneficiile şi pierderile rezultate din desfăşurarea activităţii comerciale
care face obiectul prezentului contract, este următoarea:

50%  PRO UNIVERSALIS
50%  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 Conducerea asocierii se realizează printr-un consiliu director, alcătuit din două persoane, câte
una desemnată de fiecare asociat, acestea urmând a lua decizii împreună. Asociatul
administrator a desemnat ca reprezentant ce desfăşura activitatea în concret a asocierii şi
exercită atribuţiile specifice pe dl Nicolae Cîrstea, iar asociatul participant pe dl Lucian Bernd
Săuleanu.

 Aporturile aduse de părţi :
Universitatea Craiova Pro Universitaria

Utilaje tipografice pentru folosinţa Managementul activităţii, contabilitate şi
administrarea activităţii

Suma de  59.077,55 lei aflaţi în subcont Suma de 50.000 lei adusa ca aport
Suma de  52.007,57 lei  ce trebuia încasata
pana la 1 Decembrie 2012, din care
7.682,08 nu a fost încasata pana la 1
Decembrie 31 Decembrie.

Suma de 55.817,14 lei folosita pentru
amenajarea spatiilor de vânzare, conform
procesul verbal de cheltuieli.

Stocuri in valoare de 37.369,85 lei Suma de 40.000 lei pentru furnizarea
platformei on-line pana la 1 Mai 2013.

6.2. Deschiderea de librarii
a. Librării proprii. Pentru a facilita accesul studenţilor la materialele didactice şi pentru ca
acţiunile de vânzare să respecte prevederile legale în vigoare, în cadrul asocierii în
participaţiune au fost introduse ca aport din partea Pro Universalis o serie de librării proprii,
in cele mai importante facultăţi din cadrul universităţii.

Nr Crt Facultatea Localitatea Adresa
Spaţiu
( mp)

1 Clădirea Centrală Craiova Al. I. Cuza, nr. 13 23
2 Agricultură Craiova Libertăţii, nr. 19 10
3 Inginerie Electrică Craiova Decebal, nr. 107 8
4 Economie Dr  Turnu  Severin Călugareni, nr. 1 10
5 Educaţie Fizică Craiova Sediu editură 13
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b. Distribuţia unor titluri reprezentative la nivel naţional:
Beneficiind de contractele existente între asociatul administrator şi cele mai

reprezentative librării la nivel naţional, titlurile Editurii Universitaria sunt distribuite în
condiţiile comerciale de care beneficiază asociatul administrator. Mai jos se regăseşte lista
librăriilor :

Societate Librărie Adresa Oraş
Sedcom Suceava Arena Mall Arena Mall Bacău
Sedcom Suceava Iaşi ERA SHOPPING PARK Iaşi

Sedcom Iasi Librăria nr 5 B-dul Carol I, Corp B, Universitatea “Al.I.
Cuza” Iaşi

Sedcom Iasi JUNIMEA Piaţa Unirii, nr. 4 Iaşi
RolcrisImpex Rolcris Str  Alexandru  Ioan Cuza, nr 13 Bucureşti
Bibliostar Mihai Eminescu Bd. Regina Elisabeta, nr 16 Bucureşti
DMD Expo Top DMD B-dul Tomis, nr 67 Constanţa
Esotera Esotera Str. Lucian Blaga, Nr 10 Timişoara
LIBRARIA
CORINA

LIBRARIA
CORINA Str  Mihai Eminescu, nr. 2 Arad

Sedcom Suceava River Plaza mall River Plaza Mall Rm. Vâlcea
Sedcom Suceava Promenada Mall Promenada  Mall Sibiu
Libris Braşov Librăria Sf Iosif Str. Mureşenilor Nr. 14 Braşov

6.3. Participarea la târguri de carte
Continuând tradiţia Editurii Universitaria de a participa la târgurile de carte pentru a

intra în contact cu potenţiali clienţi şi a creste vizibilitatea editurii, Editura Pro Universitaria şi
Editura Universitaria au participat la finalul anului 2012 la Târgul de Carte Gaudeamus – cel
mai mare târg de carte din România cu peste 100 000 mii de vizitatori în perioada în care se
desfăşoară. Editura Universitaria a fost în anul 2012 singura editură prezenta din zona
Olteniei.

Pentru anul 2013 avem în plan o prima participare internaţională precum şi diverse
participări la târgurile naţionale,  unde estimam ca vom face peste 20 de lansări de carte :

Nr
Crt Denumire Oraş Perioada

1 Caravana Gaudeamus Craiova 27 Februarie - 3 Martie 2013
2 Târgul Internaţional de carte Librex Iaşi 6 Martie - 19 Martie 2013

3 Întâlnire editorii francezi şi romani Paris 19 Martie - 21 Martie 2013
4 Salonul Internaţional de carte Paris Paris 21 Martie - 24 Martie 2013
5 Caravana Gaudeamus Cluj 17 Aprilie - 21 Aprilie 2013
6 Caravana Gaudeamus Timişoara 15 Mai - 19 Mai 2013
7 Bookfest Bucureşti Nedefinita încă
8 Târgul Internaţional Gaudeamus Bucureşti 20 -24 Noiembrie 2013
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6.4. Cărţi publicate

Colecţie/lună 05 06 07 08 09 10 11 12
Cursuri universitare 16 4 6 0 42 12 27 6
In afara colecţiilor 12 13 9 0 30 9 20 0
Colecţia Etudes
françaises 1 1 1 0 0 0 3 0

Colecţia
Motricitate umană.
Human Motricity

0 0 0 0 0 0 0 0

Total pe luni 29 18 16 0 72 21 50 6

Total general an
2012 212

6.5. Realizări
6.5.1. Premii obţinute
A. Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de
învăţătura 2013, Craiova, 27 februarie - 3 martie 2013

B. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru
participarea de înaltă ţinută la Târgul Internaţional de
Carte Librex, 6-10 martie 2013, Iaşi
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C. Premiul "Ioan Petru Culianu" pentru cea mai
importantă editură care promovează istoria culturii şi
civilizaţiei, Târgul Internaţional de Carte Librex, 6-10
martie 2013, Iaşi.

6.5.2. Acreditări
În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru recunoaşterea de către Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice a editurilor, Editura Universitaria a obţinut următoarele rezultate
(valabile 4 ani de zile, în condiţiile respectării conduitei editoriale):
 Evaluarea din 2011

o Domeniul Limba şi literatura romană – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-
content/uploads/ 2011/12/dom_ed_7.pdf)

o Domeniul Limbi şi literaturi străine – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-
content/uploads/ 2011/ 12/dom_ed_8.pdf)

 Evaluarea din 2012 (http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/12/edituri-11-dec-
2012.pdf)
o Domeniul Filosofie – categoria C
o Domeniul Istorie şi studii culturale– categoria C
o Domeniul Teologie – categoria B
o Domeniul Artele spectacolului – categoria B

6.5.3.  Colecţii noi
A. Colecţia Motricitate umană. Human Motricity.
http://www.editurauniversitaria.ro/Motricitate-umana---Human-Motricity-/

Nr
Crt Titlu, Autor

1 Pregatirea fizică în jocul de fotbal, autor Ciocanescu Daniel
2 Volei. Curs de bază, autor Shaao Mirela,
3 Teoria şi practica în fotbalul de performanţă, autor Stoica Doru
4 Schi alpin. Tehnică şi metodică, autor Cătănescu Andreea
5 Snowboard, autor Cătănescu Andreea
6 Predarea unităţilor de învăţare prin jocuri de mişcare, autor Ungureanu Aurora
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B. Colecţia Logosfera
http://www.editurauniversitaria.ro/Logosfera/

Nr Crt Titlu, Autor

1 Scrierea românească actuală – sistem funcţional, autor Draghici Ovidiu

C.  Colecţia Restitutio - în parteneriat cu  Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti
http://editurauniversitaria.ro/Restitutio/

Nr
Crt Titlu, Autor

1 Aromânii. Catalog de colecţie, autor Paula Popoiu
2 Colecţia de covoare din Moldova, autor Georgeta Stoica
3 Colecţia de covoare din Muntenia, autor Georgeta  Stoica
4 Colecţia de covoare din Oltenia,  autor Georgeta Stoica
5 Drăguş după 80 de ani de la prima campanie monografică. Vol. I, autor Paula Popoiu
6 Drăguş după 80 de ani de la prima campanie monografică, Vol. II, autor Paula Popoiu

7 Istorie si modernitate în portul popular din Moldova şi Tara Româneasca, autor Onoiu
Georgiana

8 Mărturii de arta şi cultură ortodoxă din Episcopia Covasnei şi Harghitei, autor Sorin
Sebastian Duicu

9 Conservarea şi restaurarea arhitecturii vernaculare, autor Vivian Dragomir
10 Pafteaua, podoabă definitorie a portului balcanic, vol. I, autor Ioana Gabriela Duicu
11 “Nişte ţărani” din satul de altădată, autor Paula Popoiu
12 Casa Cut, autor Ilie Moise

D. Colecţia Repere - coeditare cu Universul Juridic

Nr Crt Titlu, Autor
1 STATUL DE DREPT, JACQUES CHEVALLIER
2 DEMOCRATIA POST-TOTALITARA , JEAN PIERRE LE GOFF
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7. POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE „U”

În ultimul an, Tele „U” Craiova şi-a diversificat grila de
programe, introducând mai multe emisiuni cu caracter
informativ cum sunt: „Ora de legislaţie”, „La obiect”,
„Practic”, „Mari de Mici”, „Universitaria”, „Info Tele U” cu
scopul unei reflectări clare a activităţii universitare şi pentru a
informa studenţii şi viitorii studenţi cu privire la activităţile,
ofertele de studiu şi programele  Universităţii din Craiova.

Tele „U” Craiova şi-a modificat grila de programe astfel:
 jurnale live din ora în ora începând cu ora 17
 emisiune live în fiecare seara de luni până vineri, despre diverse activităţi ale

UCv
 emisiuni live, informative, de interes general, despre administraţia locala
 emisiuni culturale despre principalele evenimentele culturale ce se desfăşoară

în regiunea Olteniei.
Tele „U” este singurul post local de televiziune care are producţie proprie pentru

acoperirea celor 24 de ore de emisie, excluzând
aproape în totalitate muzica uşoară sau populară,
emisia fiind acoperită astfel: 12 ore - emisiuni
producţie proprie şi 12 ore - videotext (incluzând
informaţii de cultură generală, utilitate publică, dar şi
informaţii privind actualitatea universitară).

Toate emisiunile se realizează cu scopul direct
al educaţiei ştiinţifice, juridice, politice, estetice,
religioase, muzicale sau tehnice.

Tele „U” Craiova a reuşit să rămână un factor
educativ cât se poate de obiectiv în spaţiul socio-cultural al zonei.

Postul de televiziune Tele „U” Craiova şi-a mutat sediul în incinta Bibliotecii Centrale
a Universităţii din Craiova, din cartierul Lăpuş, o locaţie modernă în care s-au montat
decoruri noi şi sistem de iluminare profesional. Tele „U” Craiova este în curs de modernizare
din punct de vedere tehnic în vederea recepţiei postului în toată zona Olteniei.

Tele „U”  Craiova a realizat filme de prezentare a UCv:
 Prezentare UCv pentru Caravana învăţământului;
 Reportaje de prezentare a ofertei educaţionale a fiecărei facultăţi în parte;
 Emisiuni informative despre activităţile săptămânale ale facultăţilor şi departamentelor

Universităţii din Craiova;
 Film de prezentare a tuturor activităţilor universitare din 2012;
 Film de prezentare a Universităţii din Craiova pentru EUA;
 Diverse ştiri şi reportaje zilnice despre activităţi desfăşurate în cadrul UCv.
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8. CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Introducere
Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională al Universităţii din Craiova se

organizează şi funcţionează în temeiul Ordinului Nr. 1082/MMPS/671MTS/1997 (Ordin
comun al celor trei ministere - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului) şi Ordinul Nr. 3277/16.02.1998 (Ordin cu
privire la Departamentele de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasamentul pe
piaţa muncii) coroborat cu: Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu nr.
3617/16.03.2005 (Ordin privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile creează baza juridică pentru generalizarea transferului de credite atât în cadrul
mobilităţilor internaţionale ale studenţilor, cât şi între facultăţile şi universităţile româneşti) şi
Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu nr. 3235/10.02.2005, art. 11 (Ordin care
constituie cadrul de reglementare pentru înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi
orientare în carieră în instituţiile de învăţământ superior).

Centrul de consiliere şi orientare profesională a primit o grefă prin mărirea
organigramei şi înfiinţarea unui nou birou, numit Biroul de analiză şi gestiune previzională a
solicitărilor pieţei muncii (BAGPSPM), acest lucru atrăgând după sine  anumite modificări la
nivelul organigramei.

Misiunea Centrului este de a ajuta studenţii să identifice traseul educaţional şi
vocaţional cel mai compatibil cu aspiraţiile şi capacităţile individuale, ca o parte integrată a
programului lor academic. În acest scop deviza demersurilor Centrului este aceea a
nondirectivităţii, respectiv a sprijinirii persoanelor consiliate să formuleze, ele însele, opţiuni
educaţionale şi vocaţionale pe baza cunoaşterii temeinice a potenţialului propriu, a motivaţiei
lor dominante, în acord cu realităţile economice şi sociale.

Serviciile şi activităţile Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională sunt:
consiliere în carieră; consiliere psihologică; tehnici de căutare a unui loc de muncă; consiliere
educaţională; workshop-uri, training-uri; selecţie şi recrutare; testarea psihologică a
candidaţilor; posibilitatea organizării interviurilor; realizarea de studii sociologice; elaborarea
de publicaţii.

Beneficiarii acestor servicii sunt: elevii claselor terminale, studenţii Universităţii din
Craiova, absolvenţii Universităţii din Craiova şi mediul social.

Pe de altă parte Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, prin realizarea cu
profesionalism a activităţilor mai sus enumerate,  urmăreşte şi promovarea  imaginii
Universităţii din Craiova .

8.2. Consilierea în carieră, consilierea psihologică individuală şi de grup
Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională asigură şi promovează un mediu

favorabil dezvoltării persoanei ca întreg, prin oferirea unei game largi de servicii de consiliere
psihologică şi orientare în carieră pe baza identificării nevoilor de dezvoltare ale studenţilor
Universităţii din Craiova şi nu numai.

Consilierea în carieră individuală este un serviciu ce s-a desfăşurat în sesiuni scurte de
aproximativ 15 minute, iar pentru cei care au dorit o consiliere mai amplă, s-au realizat
programări pentru şedinţe de o oră/o oră jumătate. Această activitate a avut în vedere:

 Evaluarea intereselor, aptitudinilor şi a personalităţii cu ajutorul bateriei de teste
CAS

 Întocmirea rapoartelor psihologice individuale
 Ghidarea studenţilor în consultarea Profilelor ocupaţionale celor interesaţi de

alegerea unei cariere
Consilierea psihologică individuală serviciu ce s-a desfăşurat în sesiuni săptămânale de

1 oră (conform fiselor completate de cei care au beneficiat de acest serviciu)
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Consilierea de grup Au fost realizate o serie de  workshop-uri cu 10-20 studenţi/serie  şi
cu o durata aproximativ 2 ore; training-uri pe diverse module de câte 3 ore a 2 întâlniri; 12
întâlniri la grupul de autocunoaştere şi dezvoltare personala. Grupul ţintă participant a
beneficiat de diplome de participare.

8.3. Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieţei Muncii
In cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională începând cu luna iulie la

cererea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin proiectului POSDRU
86/1.2/S/52422 „Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii”,
funcţionează Biroul de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii
(BAGPSPM).

BAGPSPM are ca obiective fundamentale oferirea de noi oportunităţi de angajare a
tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior angrenate în proiect, imigranţii
reîntorşi în ţară precum şi şomerii cu studii superioare, şi de asemenea, de a contribui la
dezvoltarea şi consolidarea unei reţele de bune practici în colectarea de date în şi între
universităţi, care va avea atribuţii privind gestiunea şcolarităţii în relaţia sa cu piaţa muncii la
nivel local, regional şi naţional.

Atribuţiile BAGPSPM sunt următoarele:
 realizează şi actualizează permanent o bază de date cu informaţii despre toţi

absolvenţii şi  informaţii despre ofertele de angajare la nivel local/regional/naţional, legislaţia
în vigoare în domeniul muncii, posibilitatea dezvoltării unei afaceri pe cont propriu;

 structurează în baza de date informaţiile referitoare la plasamentul
absolvenţilor: număr de absolvenţi încadraţi în diferite domenii/specializări, concordanţa
dintre specializarea absolvită şi competenţele profesionale dobândite şi profilul/domeniul
locului de muncă;

 prospectează nevoile pieţei muncii şi le promovează în rândul beneficiarilor
(studenţi, absolvenţi, imigranţi întorşi în ţară şi şomeri care provin din rândul absolvenţilor)
atât prin organizarea de acţiuni specifice cunoaşterii firmelor şi a nevoilor lor de personal cum
ar fi târguri de job-uri, mese rotunde, paneluri profesionale, cât şi prin oferirea de informaţii
celor care se adresează Biroului pentru plasarea pe piaţa muncii;

 realizează sondaje de opinie periodice realizate cu alumni şi cu principalii
angajatori;

De asemenea, în cadrul aceloraşi cursuri de formare, s-a întocmit întocmirea de către
personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentului, a unei baze de date
actualizate, care să cuprindă datele de contact ale absolvenţilor din 2012.

8.4. Studii sociologice
Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională  derulează anual următoarele studii

sociologice:
 de monitorizare a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de la toate nivelurile de

studii
 în vederea identificării măsurii în care se corelează oferta educaţională a Universităţii

din Craiova cu opţiunea elevilor din clasele terminale de liceu de a continua studiile, a
modalităţilor pe care aceştia le  folosesc în fundamentarea deciziei privind continuarea
studiilor superioare.

Studiul  sociologic cu privire la opţiunea/opţiunile profesionale/educaţionale ale
elevilor din clasele a XI-a  şi a XII-a (zona SV OLTENIA) 2012

Studiul a constat în derularea unei anchete sociologice pe bază de chestionar în liceele
din toate cele  cinci judeţe ale Zonei Oltenia: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi. S-au
chestionat 1083 de elevi ai claselor terminale, dintre care: Dolj - 46, Olt- 265, Vâlcea - 205,
Gorj - 254 şi Mehedinţi – 313.
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PRIMA OPTIUNE-ZONA OLTENIA

NEH
17%

ALTE UNIV
47%

UCV
36%

NEH
UCV
ALTE UNIV

Studiul  sociologic cu privire la opţiunea/opţiunile profesionale/educaţionale ale
elevilor din clasele a XI-a  şi a XII-a (zona SV OLTENIA) 2013

Studiul a constat în derularea unei anchete sociologice pe bază de chestionar în liceele
din toate cele  cinci judeţe ale Zonei Oltenia: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi. S-au
chestionat 2908 de elevi ai claselor terminale, dintre care: Dolj - 458, Olt- 633, Vâlcea - 466,
Gorj - 950 şi Mehedinţi – 401.

Prezentăm mai jos rezultatele prelucrării datelor obţinute în urma aplicării studiului
sociologic cu privire la alegerea rutei profesionale cu predilecţie Universitatea din Craiova:

Studiul  sociologic cu privire la monitorizarea angajabilităţii absolvenţilor la nivelul
Universităţii din Craiova

Pentru a realiza o analiză cât mai cât mai profundă asupra pieţei forţei de muncă, atât la
nivel naţional, cât şi la nivel regional, UCv prin Centrul de Consiliere şi Orientare
Profesională a optat pentru o abordare analitică, în cadrul căreia sunt evidenţiate procesele şi
tendinţele din sfera ocupării resurselor de muncă. Chestionarele aferente studiilor de licenţă şi
celor masterale se aplică în cadrul Biroului Eliberare Diplome al Universităţii din Craiova, la
ridicarea diplomei.

Situaţia privind inserţia socio-profesională - licenţa 2011 este prezentată pe scurt în
diagramele ce urmează:

8.5. Proiecte derulate de centrul de consiliere şi
orientare profesională
 Caravana Învăţământului Oltean 2012

Proiectul Caravana Învăţământului Oltean 2012 s-a
desfăşurat în perioada 14.02. – 02.04.2012, în judeţele din zona
Olteniei: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi. Acesta s-a adresat în
mod direct elevilor claselor terminale ale învăţământului
preuniversitar din cele peste 100 de licee vizitate.

Situatia privind insertia socio-profesionala,
Licenta 2011, Universitatea din Craiova
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Acest proiect a avut ca scop sensibilizarea şi
sporirea gradului de informare în rândul tinerilor din zona
Olteniei, viitori studenţi cu privire la informaţii legate de
alegerea rutei profesionale, programele de studii existente
la nivel de universitate.

În vederea unei informări şi a unei promovări cât
mai eficiente în rândul elevilor claselor terminale, în
cadrul proiectului Caravana Învăţământului Oltean s-au
editat şi distribuit un număr de 3000 de broşuri Ghidul
Candidatului – 2012, 2000 de CD-uri.
Mediatizarea proiectului s-a realizat atât prin participarea în cadrul unor emisiuni la posturile

de televiziune şi radio locale (TeleUniversitatea, OlteniaTV, TVS,
Radio Oltenia TVR Craiova), cât şi pe site-ul universităţii
www.ucv.ro.

 Zilele Porţilor Deschise  2012
Proiectul Zilele Porţilor Deschise  2012  s-a desfăşurat în

perioada 15 -25 iunie 2012, în Holul clădirii centrale al
Universităţii din Craiova

Beneficiarii acestui proiect au fost elevii potenţiali
candidaţi, studenţii şi absolvenţii Universităţii din Craiova,
persoane interesate de educaţia permanentă, corp profesoral
(diriginţi, consilieri şcolari psihopedagogici), reprezentanţi de la
cele 11 facultăţi ale universităţii.

Mediatizarea proiectului s-a realizat prin emisiuni în colaborare cu postul de televiziune
TeleUniversitatea şi decanatele facultăţilor şi prin anunţuri pe site-ul universităţii
www.ucv.ro.

 Voluntariat = sigur angajat!
Proiectul s-a desfăşurat în perioada iulie – octombrie 2012 şi s-a  adresat studenţilor din

Centrul Universitar Craiova.
Voluntariat = sigur angajat! s-a realizat prin parteneriatul dintre Organizaţia Studenţilor

Politehnişti Profil Electric Craiova (O.S.P.P.E.C.), Centrul de Consiliere şi Orientare
Profesională – Universitatea din Craiova (C.C.O.P.), Departamentul Relaţii cu Mediul Socio-
Economic şi Cultural – Universitatea din Craiova (DR-MESC)  şi firme/companii
reprezentative la nivelul zonei S-V Oltenia (Pirelli, CEZ, ELPRECO, KAUTEX).

Principalele obiective ale proiectului „Voluntariat = sigur angajat!” au fost: să
sensibilizeze tinerii cu privire la beneficiile aduse de
activitatea de voluntariat; tinerii să devină voluntari prin
educaţie non – formală; rolul voluntariatul în completarea
CV-ului personal pentru a creşte angajabilitatea
posesorului; şi realizarea broşurii  “Paşi spre o carieră de
succes prin voluntariat” în  tiraj de 200 buc şi a unui număr
de  200 CD-uri ;

Mediatizarea proiectului s-a realizat atât în presa
locală cat şi pe internet, dar şi prin materialele de
promovare realizate: postere, fluturaşi, pliante, tricouri, hanorace, pixuri, mape;
 Ressources pour l’insertion professionnelle des diplomes en Europe central et
orientale (RePartI ECO )
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Proiectul s-a desfăşurat în perioada ianuarie - decembrie 2012
Acest proiect a fost iniţiat în vederea optimizării funcţiei de orientare în cadrul tuturor

universităţilor partenere, cea de gestiune a stagiilor de practică, de monitorizare a inserţiei
profesionale, precum şi transferul de experienţă prin împărtăşirea rezultatelor, atât la nivelul
partenerilor din proiect, cât şi la nivelul mediului socio-economic şi vizează inserţia
profesională a absolvenţilor francofoni în Europa Centrală şi Orientală.

Conferinţa RePartI ECO a avut loc pe 15 iunie 2012,  la Sala Albastră a Universităţii
din Craiova şi a avut ca participanţi reprezentanţi ai CallPoint New Europe, Hipermarket
Auchan, Popeci Utilaj Greu Craiova, Franco-jobs.com (site de recrutare), precum şi membri
ai Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (C.C.O.P.) al Universităţii din Craiova.

Târgul de universităţi “NeXT Student Fair”

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 5 - 7 aprilie 2012,
în incinta sălii de sport “Take Ionescu” din Râmnicu
Vâlcea.

Târgul de universităţi a urmărit o mai bună informare
cu privire la ofertele de studiu din ţara noastră dar şi din
străinătate la acest târg participând şi Universitatea Bremen
din Germania şi University of Nottingham din Anglia.

Adresat elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, dar şi altor persoane care au dorit să ia
parte, “NeXT Student Fair” a oferit participanţilor consiliere şi sprijin în dezvoltarea
personală.

Proiecte derulate în parteneriat cu ONG-uri

 “Transeuropean Journey: Breaking down
stereotypes” s-a desfăşurat în perioada 1 septembrie 2011 –
1 mai 2012, în parteneriat cu  Asociaţia Studenţilor de la
Facultatea de Litere.

Proiectul a implicat activ 25 de tineri din Portugalia,
Spania, Polonia, Bulgaria şi din ţara noastră timp de 6 zile
în Craiova, între 25 oct – 1 nov 2011.

 Your life matters: STOP smoking! s-a desfăşurat în perioada 1 august 2012 – 1
aprilie 2013, în parteneriat cu
Asociaţia Studenţilor de la
Facultatea de Litere.

Scopul proiectul a fost
creştere a gradului de
conştientizare a tinerilor
implicaţi şi a comunităţii noastre
asupra efectelor nocive ale
fumatului prin activităţi non -
formale care au avut loc la Craiova timp de 10 zile: 15 -
26.09.2012.

Proiectul a tratat o problemă foarte controversată a secolului
21: efectele negative ale fumatului asupra sănătăţii noastre şi a
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mediului. în  cadrul proiectului au fost 45 de participanţi din 9 ţări europene: România,
Franţa, Italia, Letonia, Cipru, Polonia, Malta, Spania şi Portugalia au  participat la ateliere de
lucru şi prezentări pe această temă.

 Un nou început: să ne pregătim pentru slujba noastră perfectă! s-a desfăşurat în
perioada: 1 aprilie – 1 decembrie 2012 în colaborare cu centrul Regional de Voluntariat şi
Departamentul  Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural.

Pentru 6 zile, 28 de tineri din Republica Cehă, Italia, România şi Spania au prezentat
realitatea din ţara lor, în legătură cu subiectul, au avut dezbateri asupra a ceea ce se poate face
pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor şi au învăţat de la reprezentanţi ai Ford şi Pirelli
ce caută marile companii de investiţii la lansarea apelurilor
de angajare.

Proiecte derulate pe consiliere psihologică în grup

 Grupul de dezvoltare personală ca exerciţiu
pregătitor pentru lumea post-absolvire. Proiectul s-a
desfăşurat în perioada ianuarie-martie 2012 şi a constat în 12
întâlniri săptămânale de câte 3 ore, cu 14 studenţi din diverşi
ani, diferite facultăţi din cadrul universităţii.

 Pregătirea unei prezentări de succes

Training-ul s-a desfăşurat în luna martie şi s-a adresat
studenţilor participanţi la proiectul Caravana Învăţământului
Oltean (proiectul de promovare a Universităţii din Craiova.

 Trening-ul Paşi pentru o carieră de succes şi
workshop-uri interactive pe o varietate de teme (cum să scrii

un CV, cum să te prezinţi la un interviu), s-a desfăşurat în
perioada aprilie-mai.

 Abilităţi practice de comunicare şi relaţionare
interpersonală s-a desfăşurat în perioada mai-iunie şi a avut
următoarea tematică: Conştientizarea personală; Comunicarea
interpersonală; Blocaje de comunicare; Înţelegerea
comportamentului persoanelor cu care relaţionăm;
Transmiterea şi primirea feedback-ului; Managementul
conflictelor

 O şansă în plus: Stagii de practică pentru studenţii
de la facultăţile de energetică, s-a desfăşurat în perioada mai-
iulie pentru studenţii din anul III ai Facultăţii de Inginerie
Electrică.

S-a prezentat studenţilor  COR (Clasificarea
Ocupaţiilor din România), secţiunea ocupaţii tehnice asociate
cu domeniul energetic, precum şi evoluţia pieţei muncii,

profilele ocupaţionale.
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 Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, s-a
desfăşurat în perioada mai-iunie şi octombrie-decembrie pentru studenţii din anul III ai
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

9. CENTRUL DE INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

Personalul  CIC  a îndeplinit în perioada analizată următoarele misiuni:
 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
CIC şi a serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul;
 asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice şi
de proiectare a  site-ului Internet al Universităţii;
 actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate
de Rectorat si alte departamente si servicii;
 asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor si
departamentelor din Universitate pentru dezvoltarea si întreţinerea  funcţionala a
reţelelor din dotarea acestora;
 asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice si studenţilor in vederea
utilizării calculatoarelor şi a serviciilor de internet;
 proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor
pentru gestionarea bazelor de date educaţionale şi administrative din mediul academic.

Activitatea depusă  a urmărit obiectivele propuse şi este detaliată în cele ce urmează.
 S-a dezvoltat in mod permanent aplicaţia „Evidenţa Studenţilor”, în conformitate cu
ciclurile de învăţământ (licenţă, master, şcoala doctorală).

Documentele de lucru pentru activitatea academică a secretariatelor facultăţilor sunt
editate electronic, începând cu cataloage,  adeverinţe, foi matricole,  supliment de diplomă,
diplome, certificate şi o alternativă pentru tipărirea registrului matricol, preluându-se datele
direct din „Evidenţa Studenţilor”.

Aplicaţia se adaptează continuu,  în conformitate cu noile reglementari impuse local
sau de MEN.

La cererea serviciilor de eliberare de diplome şi certificate de studii au fost realizate
documente specifice, care la tipărire obţin informaţiile prin interogarea bazei de date de
evidenţa a studenţilor, eliminând erorile de operare umană si mărind viteza de execuţie a
documentelor, urmând modificările impuse de minister.

S-a întocmit, astfel, printr-un modul nou, un registru de diplome pentru doctoranzi.
S-a dezvoltat un modul pentru emiterea de diplome pentru studenţii altor universităţi

care susţin examenul final la Universitatea din Craiova.
S-a proiectat un nou modul prin care să se gestioneze activitatea extracurriculară şi

sancţiunile aplicate fiecărui student.
S-au creat structurile în baza de date şi aplicaţie pentru validarea fişei de lichidare şi

emiterea sa on-line.
S-a realizat adaptarea structurii bazei de date Evidenta Studenţilor în conformitate cu

reorganizarea facultăţilor prin unire şi/sau transfer facultăţi, specializări.
S-a creat un modul pentru gestionarea temelor pentru susţinerea examenului final.

Acest modul are şi un corespondent în aplicaţia Web, încât studenţii să poată accede la
informaţiile referitoare la temele propuse/disponibile.
 S-a întreţinut şi dezvoltat aplicaţia Taxe pentru preluarea şi urmărirea taxelor ce
permite gestiunea unitară a acestora. Aplicaţia utilizează datele existente în Evidenţa
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Studenţilor şi permite atât gestionarea  debitelor studenţilor cât şi a veniturilor provenite din
alte tipuri de taxe. Aplicaţia deserveşte activitatea de casierie (eliberarea documentelor de
plată, incluzând şi posibilitatea de tipărire automată a acestora), de contabilitate (prin
posibilitatea operaţională de urmărire a debitelor studenţilor şi a veniturilor facultăţilor) şi a
secretariatelor (permite identificarea optimă şi în timp real a studenţilor debitori şi la
termenele stabilite de Serviciul contabilitate, suspendarea calităţii de student a rău-
platnicului.). Astfel este eliminată vehicularea inutilă a documentelor de plată cât şi
redundanţa în urmărirea acestora. Avantajul tehnicii de proiectare client-server a acestei
aplicaţii permite ca în momente de maximă solicitare să se extindă punctele de lucru de
încasare  in diverse locaţii ale universităţii.
 S-a întreţinut funcţional modulul care să emită facturi proforma on-line pentru plata
taxelor de şcolaritate la bănci, având implementată identificarea plătii prin cod de bare, prin
adaptarea la modificările survenite în aplicaţiile băncilor.

Aceste facturi pot fi tipărite de studenţi, on-line, printr-un modul din aplicaţia web
destinată studenţilor, accesibila din pagina web a universităţii.

Facturile pot fi plătite la BRD prin sistemul ROBO şi/sau Casierie. Datele furnizate de
BRD sunt integrate în aplicaţia de TAXE şi prelucrate din punct de vedere contabil. Modulul
eficientizează încasarea taxelor în perioadele aglomerate.

S-a realizat un modul pentru plata on-line la BRD
S-a implementat modulul pentru urmărire şi decontare burse/abonamente prin casieria

universităţii (plata numerar) şi prin serviciul de contabilitate (plata în cont bancar), în aplicaţia
TAXE

A fost dezvoltată o aplicaţie pentru plata burselor prin sponsorizări pentru persoane
din afara universităţii, implicate în proiectul POSDRU 92/3.1/62002

 Dezvoltarea şi întreţinerea permanentă a paginii WEB prin folosirea metodelor
moderne de proiectare, face posibilă promovarea universităţii din Craiova în lumea largă, cu
foarte bune  rezultate.

Aplicarea modelului client-server, a permis realizarea şi întreţinerea unui site
dinamic ce oferă posibilitatea gestionarii distribuite a datelor, ce se îmbogăţeşte în permanenţă
cu noi secţiuni impuse de apariţia sau reorganizarea de activităţi. Pentru a face faţă nevoii de
actualizare rapidă şi permanentă a datelor a fost dezvoltată interfaţă WEB ce permite
administrarea site-ului în mod direct de către personalul departamentelor implicate în
furnizarea informaţiilor (Cercetare, Doctorate, Relaţii Internaţionale)

S-a reproiectat aplicaţia aferentă modulului web pentru stocarea, adăugarea şi afişarea
informaţiilor referitoare la activitatea contractuală, prezentare proiecte de cercetare,
manifestări ştiinţifice
 S-a realizat dezvoltarea modulului  de Suport Curs on line, în pagina web a
universităţii.

Modulul dedicat evidentei studenţilor cu acces on-line s-a întreţinut şi dezvoltat
extinzându-se facilităţile oferite utilizatorilor (alegerea disciplinele opţionale on-line, accesare
cursuri on-line specifice, consultare, în timp real, a listei cu teme de licenţă disponibile la
momentul accesării)

S-a elaborat un modul pentru emiterea Fisei de lichidare.
Au fost aplicate modificări de structura în aplicaţiile web asociate Evidenţei

Studenţilor şi Taxe, încât să reflecte noua organizare a facultăţilor.
 S-au întreţinut pagini web pentru programe POSDRU - Burse doctorale - „Investeşte
în oameni”, pentru Departamentul Relaţii cu Mediul Socio–Economic şi Cultural, (DR-
MESC),  analele universităţii (Seria Istorie, Seria Filosofie, Seria Biologie, Horticultură,
Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria mediului, seria Agricultură,
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Montanologie, Cadastru, etc.), reviste (Revista de Ştiinţe Politice, Revista Universitară de
Sociologie, Revista Forum Geografic), conferinţe.

S-a susţinut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi întreţinerea site-urilor
dedicate  diverselor proiecte.
 S-a restructurat informaţia pusă la dispoziţie pe site-ul universităţii şi s-au reproiectat
o parte din paginile aferente site-ului , lucrându-se la un nou design pentru o  pagină cu un
aspect adaptat cerinţelor actuale.
 Aplicaţia de  gestionare financiar-contabil a burselor şi abonamentelor oferite
studenţilor a fost întreţinută şi dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului beneficiar,
asigurând simultan şi relaţia cu băncile.
 S-a întreţinut, restructurat şi dezvoltat aplicaţia de Resurse Umane (evidenţă a
personalului angajat) de  la Universitatea din Craiova  şi proiectarea şi  implementarea unei
aplicaţii ce transmite date  la nivel naţional, la  Ministerul de Finanţe (declaraţia  unica D112 -
pensii, sănătate, şomaj)
 S-a proiectat şi implementat un modul specializat pe gestionarea informaţiilor tip
CARTE de MUNCĂ şi furnizarea de  rapoarte solicitate de angajaţii universităţii.

S-au realizat documente, rapoarte pentru situaţia curenta, previzională şi statistici
solicitate de conducerea universităţii şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, în legătură cu baza
de date Resurse Umane
S-a întreţinut infrastructura nodului internet al clădirii
S-au instalat şi configurat servere de comunicaţie:

- server gateway securizat pentru comunicaţie criptată prin tunneling cu aplicaţia
PROSYS (serviciul contabilitate)

- server gateway al serviciului contabilitate
- server pentru găzduirea aplicaţiei dedicate învăţământul la distanţă (ID) - Moodle
S-a  instalat şi configurat un nou server de fişiere pentru aplicaţiile SALARII şi

RESURSE UMANE de la Direcţia Resurse Umane
S-a configurat şi întreţinut serverul gateway de la Departamentul de Fizică al Facultăţii

de Ştiinţe Exacte.
S-au aplicat actualizări de sisteme de operare pentru echipamentele din nodul de

comunicaţie şi clădirea administrativă,  s-au aplicat proceduri de întreţinere pentru tehnica de
calcul din dotare.

 Alte activităţi:
o CIC a participat activ la sesiunea de admitere 2012, licenţa şi master, prin furnizarea
şi utilizarea unui modul implementat în aplicaţia Evidenţa Studenţilor, specific
concursurilor de ADMITERE, cu preluare directă a candidaţilor admişi. Abordarea
client-server şi implementarea cerinţelor ministerului referitoare la informaţiile aferente
candidaţilor şi studenţilor din anul 1 (conform Registrului Matricol Unic-aplicaţie la
nivel naţional, la care CIC participă cu personal în calitate de consultant şi reprezentant
regional), a economisit timp şi efort la introducerea datelor;
o Întocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe
informaţiile din bazele de date, cu care lucrează aplicaţiile;
o Au fost furnizate informaţii din baza de date Evidenta Studenţilor sub forma solicitată
de serviciile conexe (CCOP);
o S-a întocmit materialul documentar, furnizat din informaţiile din baza de date
cuprinzând statisticile cerute pentru evaluarea EUA;
o Acordarea de asistenţă tehnică in utilizarea programelor implementate;
o Acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în utilizarea aplicaţiei REVISAL de la
Ministerul Muncii;
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o Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile
universităţii.
o Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web;
o Asigurarea de consultanţă şi suport pentru realizarea materialelor documentare şi de
promovare a diverselor evenimente şi activităţi academice;
o Arhivarea electronică a bazelor de date;
o Perfecţionarea personalului prin asimilarea unor platforme noi (sisteme de operare,
medii de lucru); limbaje de programare noi; tehnici de programare noi.



95

PRORECTORAT CONDUCERE OPERATIVĂ CENTRUL UNIVERSITAR
DROBETA TURNU-SEVERIN

ACTIVITATEA CENTRULUI UNIVERSITAR DIN DROBETA TURNU
SEVERIN IN ANUL 2012

Centrul Universitar Drobeta-
Turnu Severin a luat fiinţă la
01.10.2004 în urma fuziunii prin
absorbţie a Universităţii (particulare)
“Gheorghe Anghel” Drobeta-Turnu
Severin cu Universitatea din Craiova.

Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin funcţionează în cadrul Universităţii din
Craiova cu filiale ale următoarelor facultăţi:
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
• Facultatea de Mecanică: Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice
• Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
• Facultatea de Litere
• Facultatea de Educaţie fizică şi Sport

Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin oferă condiţii excelente de formare în
cadrul a 13 domenii de licenţă, în 14 de programe de studiu de licenţă acreditate, cu toate
ciclurile de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat) şi forme de învăţământ (curs de zi,
frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă).

Prezentul raport de activitate include informaţii şi analiza acestora referitoare la
următoarele domenii ale activităţii în Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin:
1. Situaţia financiară;
2. Situaţia programelor de studii şi studenţi;
3. Situaţia personalului didactic si nedidactic;
4. Rezultatele cercetării ştiinţifice;
5. Activitatea de promovare a programelor de studii.

1. Situaţia financiară

SITUATIA CHELTUIELILOR SI INCASARILOR PE PERIOADA
01.01.2012-31.12.2012

Cont .chelt. Explicaţii Total ch.la
31.12.2012

Ch. cămin Ch. facultăţi

CHELTUIELI
6022 Combustibil 198720,76 - 198720.76
6024 Piese de schimb 2118,88 - 2118,88
6028 Mat.consumabile 36977,85 - 36977,85
610 Energia si apa 354255,40 122085,87 232169,53
611 Intret.si reparatii 60741,32 3600,32 57141
613 Prime de asigurare 3211,95 - 3211,95
626 Ch.postale si taxe de 26284,06 2250 24034,06
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telecom.
628 Alte ch.exec de

terti(paza s.a.serv)
315511,26 27185,52 288325,77

629 Alte ch.autoriz prin
disp legale-preg
profes

3484 - 3484

Total ch funct.dc : 1001305,48 155121,71 846183,77
Surse
finanţare

-Venituri proprii 454894,54 101490,37 353404,22

-Buget 546410,89 53631,34 492779,55
677 Ab.transp stud 292,50 - 292,50
679 Burse stud 243409 - 243409

Total ch stud 243701,50 - 243701,50
Sursa
finanţare

-buget 243701,50 - 243701,50

INCASARI Total incas.la
31.12.2012

Taxe cămin Taxe şcolarizare

Pt.specializ.af.CUDTS 3862432,82 176777 3685655,82
Pt.specializ.af.UCV 549810 - 549810
Total încasări 4412242,82 176777 4235465,82

SITUATIA CHELTUIELILOR SI INCASARILOR PE PERIOADA
01.01.2011-31.12.2011

Cont chelt. Explicaţii Total ch.la
31.12.2011

Ch. cămin Ch. facultăţi

CHELTUIELI
6022 Combustibil 210985,25 - 210985,25
6024 Piese de schimb - - -
6028 Mat.consumabile 63002,48 4968,59 58033,89
610 Energia si apa 398367,79 155592,65 242775,14
611 Intret.si reparatii 49267,80 6850,94 42416,86
623 Ch.protocol 2650 - 2650
626 Ch.postale si taxe de

telecom.
30509,43 8250 22259,43

628 Alte ch.exec de
terti(paza s.a.serv)

301355,69 21016,09 280339,60

629 Alte ch.autoriz prin
disp legale-preg
profes

4791 - 4791

Total ch funct.dc : 1060929,44 196678,27 864251,17
Surse
finanţare

-Venituri proprii 599884,13 94639,26 505244,87

-Buget 461045,31 102039,01 359006,30
677 Ab.transp stud 956 - 956
679 Burse stud 143426 - 143426

Total ch stud 144382 - 144382
Sursa -buget 144382 - 144382
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finanţare
INCASARI Total incas.la

31.12.2011
Taxe cămin Taxe şcolarizare

Pt.specializ.af.CUDTS 4803701,36 177935 4625766,36
Pt.specializ.af.UCV 621090,47 - 621090,47
Total incasari 5424791,83 177935 5246856,83

Sinteza activitatii financiare a CUDTS

CHELTUIELI Total cheltuieli Ch. camin Ch.facultati

2011

Total ch funct.dc : 1060929,44 196678,27 864251,17

Total ch stud 144382,00 - 144382

Total 1205311,44 196678,27 1008633,17

2012

Total ch funct.dc : 1001305,48 155121,71 846183,77

Total ch stud 243701,50 - 243701,50

Total 1245006,98 155121,71 1089885,27

Diferenta cheltuieli 39695,54 - 41556,10 81252,10

INCASARI Total incasari Taxe camin Taxe
scolarizare

2011 5424791,83 177935 5246856,83

2012 4412242,82 176777 4235465,82

Diferenta incasari -1012549,01 -1158 -1011391,01

2. Situaţia programelor de studii şi studenţi
2.1.Structura Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor – CUDTS 2012

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI
Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Program de studii de

licenţă
Situaţia
acreditării

ŞTIINŢE ECONOMICE

Administrarea
Afacerilor

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor Acreditată

Administrarea
Afacerilor Acreditată

Management Management Acreditată

Contabilitate Contabilitate şi
Informatică de Gestiune Acreditată

Finanţe Finanţe şi Bănci Acreditată
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II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Domeniul Programul de studii de masterat Situaţia acreditării

Contabilitate Management Contabil, Expertiză
Contabilă şi Audit Acreditată

Finanţe Management Financiar Bancar Acreditată

Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor în
Comerţ, Turism şi Servicii Acreditată

Management Managementul Organizaţiei Acreditată
III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Domeniul fundamental Domeniul

ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a fost acreditat in anul 2012
programul de studii de licenţă ”Administrarea afacerilor”
2.2. Structura Facultăţii de Mecanică– CUDTS 2012
Departamentului de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI

Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Program de studii de
licenţă

Situaţia
acreditării

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Ingineria mediului Ingineria şi Protecţia
Mediului în Industrie Acreditată

Inginerie şi
management

Inginerie Economică
Industrială Acreditată

Inginerie industrială Ingineria Sudării Acreditată
Inginerie marină şi
navigaţie

Navigaţie şi transport
maritim şi fluvial Acreditată

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Domeniul Specializarea Situaţia acreditării

Inginerie şi
management

Ingineria şi managementul calităţii Acreditată

Managementul sistemelor logistice Acreditată

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Domeniul fundamental Domeniul

ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

La Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice au fost acreditate in anul 2012 următoarele programe de studii:

- Ingineria Sudarii pentru care s-a solicitat si aprobat de către ARACIS o cifra de
şcolarizare de 40 de locuri

- Ingineria si Protecţia Mediului in Industrie pentru care s-a solicitat si aprobat de
către ARACIS o cifra de şcolarizare de 50 de locuri

De asemenea au fost aprobate doua cursuri postuniversitare după cum urmează:



99

- Protecţia Mediului si a Sănătăţii Umane in Industrie – 420 ore
- Inginer Sudor European - 440 ore

2.3. Structura Facultăţii de Litere – CUDTS 2012
I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI

Domeniul
fundamental

Domeniul de
licenţă Program de studii de licenţă Situaţia

acreditării

Ştiinţe Umaniste

Limbă şi
Literatură

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

Acreditată

Ştiinţe ale
Educaţiei

Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar Acreditată

2.4. Structura Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport – CUDTS 2012
I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI

Domeniul
fundamental Domeniul de licenţă Specializarea Situaţia

acreditării

Cultură fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi
Sport

Educaţie fizică şi
Sportivă Acreditată

Kinetoterapie Kinetoterapie şi
motricitate specială Acreditată

2.5. Structura Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative – CUDTS 2012
I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ZI

Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Specializarea Situaţia
acreditării

Ştiinţe Sociale şi
Politice Ştiinţe administrative Administraţie publică Acreditată

2.6. Studenţi la nivelul CUDTS
2.6.1. Licenţă

Nr
crt Facultatea/Departamentul Buget Taxă Total

1 Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor

(01.01.2013) 265 354 619

( 01.01.2012) 274 437 711

2
Departamentul de Ingineria şi
Managementul Sistemelor
Tehnologice

(01.01.2013) 412 99 511

( 01.01.2012) 423 163 586

3 Facultatea de Litere (01.01.2013) 133 181 314
( 01.01.2012) 129 244 373

4 Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport

(01.01.2013) 70 103 173
( 01.01.2012) 68 138 206

5 Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative

(01.01.2013) 86 72 158
( 01.01.2012) 86 47 133

Total studenţi la nivelul CUDTS
(licenţă)

(01.01.2013) 966 809 1775
( 01.01.2012) 980 1029 2009
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2.6.2. Master
Nr
crt Facultatea/Departamentul Buget Taxă Total

1
Departamentul de Ingineria şi
Managementul Sistemelor
Tehnologice

(01.01.2013) 128 0 128

( 01.01.2012) 132 7 139

2 Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative

(01.01.2013) 95 176 271

( 01.01.2012) 96 214 310

Total studenţi la nivelul CUDTS
(licenţă)

(01.01.2013) 966 809 1775
( 01.01.2012) 980 1029 2009

Total studenţi la nivelul CUDTS
(master)

(01.01.2013) 223 176 399

( 01.01.2012) 228 221 449

Total studenţi la nivelul CUDTS
(01.01.2013) 1189 985 2174
( 01.01.2012) 1208 1250 2458

Diferenţa numǎrului de studenţi 2012 faţǎ de 2013 este de 19 la buget şi 265 la taxǎ.

3. Situaţia personalului didactic si nedidactic;
3.1. Personal didactic

Filiala Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Drobeta Turnu Severin
are un număr de 30 cadre didactice în următoarea structură:
 profesori – 2;
 conferenţiari – 11;
 lectori – 12;
 asistenţi – 5.
Din rândul acestora 29 au titlul ştiinţific de doctor.

Departamentul IMST din Drobeta Turnu Severin are un număr de 25 cadre didactice
în următoarea structură:
 profesori – 3;
 conferenţiari – 6;
 lectori – 12;
 asistenţi – 4.
Toate cele 25 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor.

Filiala Facultăţii de Litere din Drobeta Turnu Severin are un număr de 17 cadre
didactice în următoarea structură:
 profesori – 2;
 conferenţiari – 2;
 lectori – 7;
 asistenţi – 6.
Din rândul acestora 12 au titlul ştiinţific de doctor.
In anul 2012 au susţinut si promovat concursul pe postul de sef de lucrări următoarele
persoane:
- Asist univ. dr. ing. Nicolicescu Claudiu pe postul de sef de lucrări nr.38
Metalurgie fizica
Bazele ing şi managmentul sistemelor de producţie
Proiectare asistată de calculator
- Dr. ing. Nicoara Victor pe postul de sef de lucrări nr. 41
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Electrotehnica şi Maşini Electrice
Acţionări Electromecanice

Filiala Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Drobeta Turnu Severin are un număr
de 11 cadre didactice în următoarea structură:
 lectori – 6;
 asistenţi – 5.
Din rândul acestora 6 au titlul ştiinţific de doctor.

La nivelul Filialei Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, cadrele didactice au  în
norma de bază atât ore la Filiala din Drobeta Turnu Severin cât  şi la Craiova.

Nr
crt Facultatea/Departamentul Profesori Conferenţiari Lectori Asistenţi Total

1 Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor 2 11 12 5 30

2
Departamentul de Ingineria şi
Managementul Sistemelor
Tehnologice

3 6 12 4 25

3 Facultatea de Litere 2 2 7 6 17

4 Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport 0 0 6 5 11

5 Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative 0 0 0 0 0

Total 7 19 37 20 83

3.2. Personal nedidactic

TOTAL PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC: 65
Din care:
SITUATIA PERSONALULUI DIDACTIC – AUXILIAR TOTAL: 16
astfel:
SECRETAR: 12
TEHNICIENI LABORATOR IMST:  4
SITUAŢIA PERSONALULUI NEDIDACTIC: 49
astfel:

- ADMINISTRATOR     7
- ECONOMIST CONTAB    4
- BIBLIOTECAR 3
- INGRIJITOR   13
- MUNCITOR   7
- MARINARI    3
- PERSONAL DE PAZA 12

4. Rezultatele cercetării ştiinţifice
4.1. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – CUDTS
4.1.1 GRANTURI DERULATE ÎN ANUL 2012
1. „POSDRU/89/1.5/S/59184 - Burse Postdoctorale Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013-Performanţă şi
excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” –
aria tematică „Sustenabilitatea sistemelor de securitate socială”, cu tema „ Impactul
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strategiilor privind flexicuritatea muncii asupra modernizării pieţei muncii şi a creşterii
performanţei organizaţionale”- Tema cercetătorului Avram Costin Daniel este
"IMPACTUL STRATEGIILOR PRIVIND FLEXICURITATEA MUNCII ASUPRA
MODERNIZARII PITETI MUNCII SI A CRESTERII PERFORMANTEI
ORGANIZATIONALE "Naţionala, ASE Bucureşti Universitatea din Reading (Marea
Britanie), Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi si Universitatea de Vest din Timişoara

2. „ POSDRU/110/5.2./G/86962, POS DRU 2007-2013 Parteneriat pentru dezvoltare rurală”,
Responsabil financiar- Roxana Marinescu

3. 471/N/29.07.2011„Educaţie pentru viitor”Administraţia Fondului Pentru Mediu,Bugetul de
stat Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Administraţia   Fondului pentru
Mediu,Coordonator financiar - Roxana Marinescu

4. 1532/10.05.2011-„Promovarea prin marketing turistic a moştenirilor culturale, naturale şi
istorice ale comunei Şviniţa şi întărirea industriei turismului local, regional şi naţional.
Punerea în valoare a obiectivelor unice ale comunei şi creşterea numărului de vizitatori
pe termen scurt şi mediu.”- Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională Co-finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională Coordonator financiar -
Roxana Marinescu

5. FP-7 -No. 242417/Apr.8th 2010 - SecureCHAINS – Integration of Security Technology
Supply Chains and Identification of Weaknesses and Untapped Potential GmbH,
INNOVA SPA,SOLLERTA Ltd, FUNDACION ROBOTIKER, ALMA CONSULTING
GROUP SAS, TECHNICAL SUPPORT FOR EUROPEAN ORGANISATIONS SPRL,
SOUTHEASTERN EUROPE TELECOMMUNICATIONS & INFORMATICS
RESEARCH INSTITUTE- Responsabil partener ucv Popescu Virgil

6. POSDRU/92/3.1/ S/61890 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic – DAIRS -
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Fondul
Social European; Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Responsabil partener
ucv Tudorescu Nicolae

7. POSDRU/108/2.3/G/79908-Construim viitorul-Dezvoltarea capitalului uman prin activitati
destinate calificarii si recalificarii in domeniul contructiilor,

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Fondul Social
European Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Responsabil partener ucv
Tudorescu Nicolae

8. 52973/06.08.2010-Eco-business-Centru comun pentru gestionarea situatiilor neprevazute
din zona transfrontaliera Mehedinti-Vidin, Programul de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2007-2013,Fondul European de Dezvoltare Regionala; Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului, Director proiect Tudorescu Nicolae

9. 53833/2009/2007 RO051PO001 POSDRU 2007-2013  Afaceri performante pentru o
societate durabilă.  Fondul Social European, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
a judeţului Mehedinţi, Director proiect Zaharia Constantin

10. 448/2007 Phare CBC RO:2006/018-448&2006/016-448.0101.02-R35-ECOBUSINESS-
Centrul Transfrontalier pentru Mediu al Oamenilor de Afaceri din Zona Mehedinti,
Director proiect Constantin Zaharia

11. (FP 7) - Contract No. 242417/Apr.8th 2010 -Seventh Framework Programme–
SecureCHAINS – Integration of Security Technology Supply Chains and Identification
of Weaknesses and Untapped Potential, Director proiect Popescu Virgil
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4.1.2 CĂRŢI PUBLICATE ÎN ŢARĂ ÎN ANUL 2012
1. LEGISLATIE CONTABILA SI FISCALA, AVRAM MARIOARA, AVRAM

ALEXANDRU, Ed. Universitaria Craiova, ISBN 978-606-14-0320-2, 2012,pg. 239
2. MONEDĂ, CREDIT, BĂNCI, LAVINIA NEŢOIU, TITU NEŢOIU, LOREDANA

MEIŢĂ, Ed Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0569-5 978-606-14-0569-6,
2012, Pg.85

3. MONEDĂ, CREDIT, BĂNCI, LAVINIA NEŢOIU, Ed Universitaria, Craiova, 2012,
Pg.74

4. COMUNICARE ȘI NEGOCIERE ÎN AFACERI, TUDORESCU NICOLAE, Ed.
Universitaria, Craiova, 2012

4.1.3 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ISI ÎN ANUL 2012
1.The Correlation between the Return on Assets and the Measures of Financial Balance for

Romanian Companies, Siminică Marian’ Cârciumaru Daniel, Simion Dalia-
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Scinces,Issue 2,
vol 6, 2012, ISSN 249-256 -1998-0140

2. The Role of the tertiary sector in Romanian devolpment of the economy-Enescu Maria,
Enescu Marian-19h International Economic Conference - IECS 2012 “THE
PERSISTENCE OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS: CAUSES, IMPLICATIONS,
SOLUTIONS",2012, pg.377, ISSN978-606-12-0323-9, http://apps.isiknowledge.com

3. Economic Efficiency of Biogaz Plants-Enescu Marian, Enescu Maria-19h International
Economic Conference - IECS 2012 “THE PERSISTENCE OF THE GLOBAL
ECONOMIC CRISIS: CAUSES, IMPLICATIONS, SOLUTIONS", 2012, pg.382, ISSN
978-606-12-0323-9, http://apps.isiknowledge.com

4.1.4 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE BDI ÎN ANUL 2012
1. COMPARATIVE STUDY ON LABOR MARKET FLEXICURITY AUSTRIA-

ROMANIA-Avram Costin Daniel, Avram Alexandru, Analele Universitatii din
Oradea: Stiinte Economice’ nr.1, 2012, pg. 211, ISSN 1222-569X; 1582-5450, B+,
RePeC; EBSCO; DOAJ; SCIPIO; CABELL'S; SCOPUS.,
http://anale.steconomiceuoradea.ro/

2. INFLUENCE OF LABOR FLEXICURITY ON ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE IN MEHEDINTI COUNTY-Avram Costin Daniel, Analele
Universitatii Ovidius, Seria Stiinte Economice ,Vol 12 Special Issue, 2012, pg.104,
ISSN 1582-9383, B+, RePeC; EBSCO; DOAJ;  CABELL'S. , http://stec.univ-
ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins.php

3. Corporate governance and the market value of firms.- Constantin Zaharia, Ioana
Zaharia, The international peer-reviewed academic journal „Economics Management
and Financial Markets”, published by the Contemporary Science Association New
York,USA,volume 7, number 4, December 2012, pg. 136-141, ISSN  1842 – 3191, BDI
, Ebsco(www.ebscohost.com), Cabell*s(www.cabell.com), Proquest(www.proquest.
com), Contemporary  Science Association(www.contemporaryscienceassociation.net)

4. Green values concerning the social responsability of companies-Constantin Zaharia,
Ioana Zaharia, The international peer-reviewed academic journal „Economics
Management and Financial Markets”, published by the Contemporary Science
Association New York,USA, volume 7, number 2, June 2012, pg. 161-166, ISSN1842 –
3191, BDI, Ebsco (www.ebscohost.com), Cabell*s (www.cabell.com), Proquest
(www.proquest. com), Contemporary  Science Association
(www.contemporaryscienceassociation.net)
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5. The dinamics of ecologic- economic systems and the social value of the environment-
Constantin Zaharia, Ioana Zaharia, The international peer-reviewed academic journal
„Economics Management and Financial Markets”, published by the Contemporary
Science Association New York,USA, volume 7, number 2, June 2012, pg.114-119,
ISSN 1842-3191,BDI, Ebsco (www.ebscohost.com), abell*s (www.cabell.com),
Proquest (www.proquest. com), Contemporary  Science Association
(www.contemporaryscienceassociation.net)

6. Tertiary Sector Analysis of Romania-Enescu Maria, Enescu Marian-Conferinţa
internaţionala „COMPETITIVITATE ŞI STABILITATE ÎN ECONOMIA BAZATA
PE CUNOAŞTERE”, Ed Universitatea din Craiova, 2012, pg.16,
BDI,http://feea.ucv.ro/conf_2012

7. The Role of the Tertiary Sector in Romanian Devolpment of the Economy-Enescu
Maria, Enescu Marian-Revista Economică, supllement 1, 2012, pg. 274, ISSN 1582-
6260, B+ cod 478, indexed in RePEc, http://ideas.repec.org/s/blg/reveco.html.

8. Economic Efficiency of Biogaz Plants-Enescu Marian, Enescu Maria-Revista
Economică, supllement 1, 2012, pg. 279, ISSN 1582-6260, B+ cod 478, indexed in
RePEc, http://ideas.repec.org/s/blg/reveco.html.

9. Risk Management Associate to the Environmental Management of Large Combustion
Plants (LCPs)-Enescu Marian, Enescu Maria-Conferinţa internaţionala
„COMPETITIVITATE ŞI STABILITATE ÎN ECONOMIA BAZATA PE
CUNOAŞTERE”, Universitatea din Craiova, 2012, pg.70, BDI,
http://feea.ucv.ro/conf_2012

10. The Challenges of Rural Development in Europe-Iancu Anica, Popescu Luminita,
Popescu Virgil-Economic, Management, and Financial Markets, 7 (4), 2012, pg. 142,
ISSN 1842-3191, BDI, ProQuest, Ulrich's Periodicals Directorry, Cabell's conomics and
Finance Directory, EBSCOhost, CEEOL, Business Source Complete

11. Management strategies of the Orange mobile telecommunications company facing the
economic-financial crisis-Marcu Nicu, Meghisan Georgeta-Madalina-Economica -
Journal of Economic-Financial Theory and Practice, supplement no 2/2012, pg.218,
ISSN 1582-6260, B+, REPEC; Urlich's Periodicals Directory, DOAJ,
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/suplimente/Volume2-2012.pdf

12. Characteristics of the Economic-Financial Crisis in Europe-Marcu Nicu, Meghisan
Georgeta-Madalina, Romanian Statistical Review, no 3 /2012, pg. 24, ISSN1018-046x,
B+, DOAJ; Index Copernicus; EBSCO; ICAAP; REPEC,
http://www.revistadestatistica.ro/en_bdintl.html;

13. Romanian mobile Telecommunications clients' consumption behaviour within the
current economic-financial crisis-Marcu Nicu, Meghisan Georgeta-Madalina, The
Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, Tom XXI – 2012, 1st issue,
2012, pg. 1166, 1582-5450 B+, REPEC; DOAJ; EBSCO; SCIPIO,
http://anale.steconomiceuoradea.ro/2013/02/01/1st-issue-july-2012-the-annals-of-the-
university-of-oradea-economic-sciences-tom-xxi-2012/4/

14. The Romanian Tourism in the Context of the Statistical Analysis-Mazilu Mirela
Elena, Dumitru Bălă, Roxana Severineanu-International Journal of energy and
Environment,Issue 1, vol.6, 2012, pg. 16-23, ISSN1109-9577, SpringerOpen INIST
(France), Koninklijke Bibliotheek (The Netherlands), PubMed Central (United States),
PubMed Central Canada, UK PubMed Central(UK)

15. The Correlation between the Return on Assets and the Measures of Financial Balance
for Romanian Companies-Simion D., Tobă D., Siminică M.,-International Journal of
Mathematical Models and Methods in Applied Scinces, Issue 2, vol , 2012, pg. 249-256,
ISSN 1998-0140, Elsevier, Biobase, Geogase, EMBiology, Scopus
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16. Mutation that take place at the level of the production, trading and consumption of food
products- Sperdea Nataliţa Maria, Mangra Mădălina, Georgiana, Stanciu Marieta-
Analele Universităţii din Craiova, 2012

17. Consumer’s behavior modeling- Stanciu Marieta, Mangra M.G, 8th
InternationalSymposium Economy & Business , Sunny Beach, Bulgaria Vol. III, part. 1,
2009,Pag.814-829,ISSN1313-2555,
http://www.leadershipxxi.ro/content/content.php?c=dis

18. Effects of the crisis on economic growth and regional development-STANCIU Marieta,
Dalia Simion, Madalina Mangra-Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", The
knowledge based Organisation The 18th International Conference, 2012, Pag.299, ISSN
1843-6722

19. General Aspects of relationship Accounting Estimates –Fair Value -Şerban Claudiu,
Simion Dalia, Analele Univ. din Craiova, Nr. 2,2012, ISSN1223-365x, Ceeol, RePEc

20. Evolution Of The Concept Of Estimating And Evaluating Accounting- Şerban Claudiu,
Doinea Ovidia,  Monica Pătruţescu-Analele Univ. din Craiova, Nr. 2,2012, ISSN
1223-365x, Ceeol, RePEc

21. Accounting Information in Analysis of Economic Activity and Decision Making System-
Şerban Claudiu, Simion Dalia, Monica Pătruţescu-Analele Universitatii Ovidius,
Seria Stiinte Economice Vol 12 Special Issue, 2012, pg. 104, ISSN 1582-9383, RePeC;
EBSCO; DOAJ;  CABELL'S

4.1.5 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE TIP B – CNCSIS ÎN 2012
1. Importanţa sectorului de servicii pentru economia României în condiţiile terţiarizării

economiilor moderne - Enescu Maria, Universitatea din Craiova, Şcoala Doctorală în
Ştiinţe Economice,  Simpozion ştiinţific, “Promovarea ideilor economice prin
cercetarea doctorală “, Craiova, 7 Aprilie 2012, B

2. Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi rolul lor în dezvoltarea economică a României -
Enescu Maria, Universitatea din Craiova, Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice,
Simpozion ştiinţific, “Promovarea ideilor economice prin cercetarea doctorală “,
Craiova, 7 Aprilie 2012,B

4.2. Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – CUDTS
4.2.1. PROIECTE DE CERCETARE DERULATE ÎN COMPETIŢII NAŢIONALE ÎN 2012

(IDEI, PARTNERIATE, TE, PD, CAPACITĂŢI ETC.)
1. PN II, 87/2012 - Image and electromagnetic guided innovative system for trans-bronchial

biopsy - L. Gruionu - coordonare partener UCV;
2. PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0252 - Hyperthermic magnetic nanoparticle ablation of liver

and pancreatic tumors - L. Gruionu - coordonare partener UCV;
3. PN II, PT-PCCA-2011-3.2-0503 - Virtual Palpation SYSTEM for advanced training,

medical diagnostic and treatment - Lucian GRUIONU - coordonare partener UCV.

4.2.2. PROIECTE DE CERCETARE DERULATE ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE
ÎN 2012
1. MP0903 / COST – MPNS /U.E. - NANOALLOY – Nanoalloys as Advanced Materials:

From Structure to Properties and Applications – Oana GINGU - coordonare partener
UCV;

2. SEE A/223/3.2/X - Cooperation-Network for Logistics and Nautical Education focusing on
Inland Waterway Transport in the Danube Corridor Supported by Innovative Solutions –
NELI – Ion CIUPITU - coordonare partener UCV;
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3. FP 7 218362 - Platform for the implementation of NAIADES- PLATINA – Mihail
MANGRA coordonare partener UCV;

4. SEE/D/0080/3.2/X - Harmonized Inland Navigation Transport through education and
information technology – HINT – Sorin SAVU coordonare partener UCV.

4.2.3. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI ÎN ANUL 2012
1. Sebes, G., Savu, I.D., Demian, G. - New system for micro-joining Wedge Bonding of gold

wires in metallic foils, using a laser-ultrasonic hybrid active head, U.P.B. Sci. Bull.,
Series A: Applied Mathematics and Physics, Vol. 74, pg163-170, ISSN 1223-7027;

2. Tatiana Cârtâna, Adrian Saftoiu, Lucian Gruionu, s.a. - Confocal Laser Endomicroscopy
for the Morphometric Evaluation of Microvessels in Human Colorectal Cancer Using
Targeted Anti-CD31 Antibodies, PLOS ONE, issue 12, vol 7,
10.1371/journal.pone.0052815, pg 7, ISSN 1932-6203, 4.092;

4.2.4. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE STRĂINE INDEXATE BDI ÎN ANUL 2012
1. C. Predescu, C. Nicolicescu, M. Gavrila - Researches Regarding the Properties of Sintered

Electrical Contacts Obtained From Mechanically Alloyed W-Cu Powders, Solid State
Phenomena Vol. 188 (2012), Advanced Materials and Structures IV, pag 395-399 (5),
www.scientific.net/SSP.188.395.

4.2.5. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI RECUNOSCUTE CNCS,
CATEGORIA B, B+ ŞI C (PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE), ÎN ANUL 2012
1. C. Nicolicescu, V.H. Nicoara, C. Predescu - Tribological behaviour of W/Cu

nanostructured materials used for electrical contacts, METALURGIA, No. 6/2012, pg.
12-16 (5), B+;

2. C. Predescu, C. Nicolicescu, V.H. Nicoara - Studies regarding the elaboration of tungsten
nanopowders by mechanical milling process, METALURGIA, No. 6/2012, pg. 12-16
(5), B+;

3. G. Moţăţeanu, C. Nicolicescu, D. Zorilă, I. Ştefan - Research on solid state carburizing of
sintered steels, Welding and Material Testing, no. 4, pag. 11-14 (4), B+.

4.2.6. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE
SAU INTERNAŢIONALE, ÎN ANUL 2012
1. I. Ştefan, A. Olei, C. Nicolicescu - Research on mechanical alloying effects on magnetic

properties of barium ferrite type M,Proceedings of COMAT 2012: Transilvania
University of Brasov, 18- 20 October 2012, Brasov, Romania, pg650-655,

http://auto.unitbv.ro/ocs/index.php/comat/comat2012;
2. I. Ştefan, C. Nicolicescu, A. Olei, M. Trotea- -Researches on formation of BaFe2O4 from

ceramic powders obtained by ball milling International Conference Advances  in
Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
pg95-98, http://www.imst.ro/;

3. G. Sima, O. Gingu - Influence of the reinforcing elements on the wear behavior of
Al(SiC+Graphite) composites elaborated by classic sintering route International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6, 91-94, http://www.imst.ro/;

4. M. C. Criveanu - Technical Report On The Wastewater Treatment Plant (WWTP) At
Smithfield Slaughterhouse, Processing S.R.L.Timişoara – Case Study, International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/images/stories/documente/ADEM_2012_Conference_Program.pdf;
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5. M. C. Criveanu, M. C. Mangra - Tensile Test Behavior Of Sintered Steels Produced By
„Gascarbusint” Method, International Conference Advances  in Engineering &
Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/images/stories/documente/ADEM_2012_Conference_Program.pdf;

6. O. Gingu, G. Benga, I. Pascu, G. Sima, A. Olei, A. Harabor - Influence of two steps
sintering parameters on tribological behaviour of nanostructured Hap/Ti biocomposites,
International Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14
decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

7. V. H. Nicoara, C. Nicolicescu, I. Stefan - Research regarding the mechanical milling
process of barium ferrite type M, International Conference Advances in Engineering &
Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

8. C. Nicolicescu, V. H. Nicoara, S. Radu, I. Stefan, - Thermal behavior of mechanically
alloyed powders based on tungsten carbide, International Conference Advances  in
Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

9. S. Dubovan, T. Popescu, V. Buharu, The characterization of steel layer obtained by nitro-
carburizing in nitrogen and propane controlled atmosphere, International Conference
Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-
606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

10. T. Popescu, C. Ghermec, O. Ghermec, Studies regarding the carbon distribution and
hardness of iron parts sintered in vacuum and carburized, International Conference
Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-
606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

11. C. Ghermec, O. Ghermec, Studies regarding the influence of the amount of carbon on the
resilience of steels obtained by carburizing of iron powder in methane gas atmosphere,
International Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14
decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

12. I.D. Savu, S.V. Savu, Laser-Diode as power source for polymer bonding International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

13. I.D. Savu, L. Domuta, S.V. Savu, New Romanian developments in the field of the quality
of the welding processes, International Conference Advances  in Engineering &
Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

14. G. Demian,  M. Demian, Study of noise pollution produced by rail traffic, International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

15. M. Demian, G. Demian, Overview of non-polluting technologies to produce electric
energy, International Conference Advances  in Engineering & Management ADEM
2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

16. I. G. Bucse, M. Ciobanu, Research on replacement of pollutant alloying elements with
ecologically elements in sintered alloyed steels, International Conference Advances  in
Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

17. O. Ghermec, C. Ghermec, Study on use of solar energy in Mehedinti county, International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;
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18. S. Radu, C. Nicolicescu, M. Ciobanu, Possibilities of obtaining metallic powders from
recycled chips, International Conference Advances  in Engineering & Management
ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

19. T. Popescu, O. Ghermec, C. Ghermec, Studies on the increasing of the  environmental
performance when obtaining high resistance parts through PM, International Conference
Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-
606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

20. M. Ciobanu, S. Radu,  I. G. Bucse, Studies on air quality evolution in Drobeta Turnu –
Severin, International Conference Advances  in Engineering & Management ADEM
2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

21. M. Criveanu, Technical report on the wastewater treatment plant (WWTP) at Smithfield
slaughterhouse SRL Timişoara, International Conference Advances  in Engineering &
Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

22. D. Coman, Stochastic Petri net in flexible manufacturing system modeling, International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

23. L. Dubovan, T. Popescu, Intermodal transport studies on the Romanian sector of the
Danube, International Conference Advances  in Engineering & Management ADEM
2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

24. M. Ghiba, Improving risk control parameters through selective collection and quantified
parameters efficient communication, International Conference Advances  in Engineering
& Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

25. G. Benga, M. Ghiba, Strategy towards harmonization of inland waterways transport
education and training, International Conference Advances  in Engineering &
Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

26. S. Savu, D. Savu, Transnational cooperation network among the IWT education and
training organizations, International Conference Advances  in Engineering &
Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-606-14-0562-6,
http://www.imst.ro/;

27. S. Dubovan, L. Dubovan, Inland waterways transport for logistic chain, International
Conference Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie,
ISBN 978-606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

28. N. Popescu, D. Popescu, M. Ivanescu, M. Florescu, Control Algorithm for a Hyper-
redundant Robot Class, The 43rd Intl. Symp. on Robotics (ISR2012), Taipei, Taiwan,
Aug. 29-31, 2012;

29. I. D. Savu, Joining technologies - to be or not to be polluting, International Conference
Advances  in Engineering & Management ADEM 2012, 13-14 decembrie, ISBN 978-
606-14-0562-6, http://www.imst.ro/;

4.2.7 Evenimente organizate de Facultatea de Mecanică, Departamentul de IMST
1. A II-a Conferinţa Internaţionala Advances in Engineering and Management, ADEM,

13-14 Decembrie 2012, Drobeta Turnu Severin;
2.   1

st
Winter School – Renewable Energy Systems and Green Nanotechnologies for a Clean

Environment, 14-16 Decembrie 2012, Drobeta Turnu Severin.

4.2.8. Participarea studenţilor la sesiuni naţionale şi internaţionale studenţeşti
 Sesiunea: Sesiunea Naţionala de Comunicări Ştiinţifice "Anghel Saligny", Editia a IV-a
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organizata de Universitatea “Dunarea-de-Jos” Galati, 18-21.05.2012
Studenţi: EDWIN-VICTOR HAVLICEC, IONEL BĂGHINĂ, an IV Ingineria Sudarii
Titlu: Microundele – sursa termica pentru îmbinări lipite ecologice
Coordonatori: Conf. Dr. Ing. I. D. Savu, S.l. Dr. Ing. S. V. Savu
 Sesiunea: Sesiunea Naţionala de Comunicări Ştiinţifice "Anghel Saligny", Ediţia a IV-a
organizata de Universitatea “Dunarea-de-Jos” Galati, 18-21.05.2012
Student: UNTARU ALIN, an IV Ingineria si Protecţia Mediului in Industrie
Titlu: Studiu privind poluarea aerului ]n Dr. Tr. Severin cu pulberi in suspensie
Coordonator: S. l. Dr. Ing. Olimpia Ghermec

4.2.9. Teze de doctorat susţinute
Doctorand: Iulian Stefan
Titlul tezei de doctorat: Cercetari privind noi procedee de elaborare a hexaferitei de bariu de
tipul M;
Coordonator stiintific: prof.univ.dr.ing. Mihail Mangra
Domeniul “Stiinta Materialelor”,
Data susţinerii: ianuarie 2012

4.2.10. Premii si medalii
1. Salonul Internaţional de Inventica PRO INVENT, ediţia a X-a, 2012, Cluj Napoca

Medalie de Argint
Titlu: Material biocompatibil si procedeu de elaborare a acestuia
Autori: Oana Gingu, Cristiana Ileana Pascu, Nicoleta Lupu, Gabriel Benga

2. International Trade Fair „Ideas-Inventions-New Products” – iENA 2012, Nuremberg
Medalie de Bronz
Titlu: Biocomposite material and processing for obtaining the same
Autori: Oana Gingu, Cristiana Ileana Pascu, Nicoleta Lupu, Gabriel Benga
Data: 03.11.2012

4.3. Facultatea de Litere – CUDTS
4.3.2. PROIECTE DE CERCETARE DERULATE ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE
ÎN 2012
1. Stănişoară Codruţa Mirela - membru Program (FP 7) Seventh Framework Programme –

Secure CHAINS – Integration of Security Technology Supply Chains and Identification of
Weaknesses and Untapped Potential, No. 242417 / Apr. 8th 2010, Valoare: 1,082,006.63
EUR, perioada: Aprilie 2010 – Aprilie 2012

4.3.4. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE STRĂINE INDEXATE BDI ÎN ANUL 2012
1. Carmen PETCU - Fictional Narratives of Embodiment in Robbe – Grillet’s Works vol.,

Addleton Academic Publishers, New York, ISSN 1841 – 5261, indexat BDI, 11/2012, in
Review of Contemporary Philosophy,
http://www.addletonacademicpublishers.com/abstracts/review-of-contemporary-
philosophy/volume-11-2012/fictional-narratives-of-embodiment-in-robbe-grillets-
works.html.

2. Carmen PETCU- Sartre’s Emphasis on Individual Consciousness in, Addleton Academic
Publishers, New York, ISSN 1841 – 2394, indexat BDI,
http://www.addletonacademicpublishers.com/abstracts/linguistic-and-philosophical-
investigations/volume-11-2012/sartres-emphasis-on-individual-consciousness.html.

3. Carmen PETCU - André Gide’s Quest for Authenticity,
http://www.addletonacademicpublishers.com.
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4.3.5. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI RECUNOSCUTE CNCS,
CATEGORIA B, B+ ŞI C (PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE), ÎN ANUL 2012
1. Stănişoară Codruţa Mirela - On Details in John Updike's Seek My Face, Annals of the

University of Craiova, Series Philology, English, Year XIII, No. 2.

4.3.6. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE
SAU INTERNAŢIONALE, ÎN ANUL 2012
1. Marcel Căpraru, Cipriana Sava - Major Effects of Tourism Environment Issues in

Mountain of Romania, Recent Advances in Energy, Environment and Economic
Development, http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=6052, ISSN: 2227-4588,
ISBN: 978-1-61804-139-5.

2. Marcel Căpraru, Mirela Mazilu, Alina Vlăduţ - Effects of Climate Extreme Events on
Sustainable Tourist Romanian Destinations, Recent Advances in Energy, Environment
and Economic Development, http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=6052, ISSN:
2227-4588, ISBN: 978-1-61804-139-5

3. Stănişoară Codruţa Mirela, Paradigma căutării identităţii artistice-JamesJoyce între
educaţie şi spiritualitate, Conferita Nationala Educatie si Spiritualitate 20-21 aprilie
2012, organizata de Univ. din Craiova, www.cudts.ro

4. Carmen PETCU, Realismul ştiinţific şi idealul pedagogic în opera lui Francois Rabelais,
Conferinţa “Educaţie şi spiritualitate”, 20 – 21 aprilie 2012, nr.1, www.cudts.ro

5. Marascu Elena, Elemente Spirituale in opera lui Thomas Hardy, Conferita Nationala
Educatie si Spiritualitate 20-21 aprilie 2012, organizata de Univ. din Craiova,
www.cudts.ro

6. Marascu Elena, Mark Twain si critica literara contemporana, Coloviul International –
limba, cultura, civilizatie, www.ucv.ro

7. Măicăneanu Eugen, Modelul călinescian între generaţii, şcoli şi tendinţe, Conferita
Nationala Educatie si Spiritualitate 20-21 aprilie 2012, organizata de Universitatea din
Craiova, www.cudts.ro

8. Căpraru Marcel, Dezvoltarea naturală a copilului. Constrângeri educaţionale, Conferita
Nationala Educatie si Spiritualitate 20-21 aprilie 2012, organizata de Universitatea din
Craiova, www.cudts.ro

9. Florescu Gheorghe, Educaţia permanentă şi strategiile învăţării, Conferita Nationala
Educatie si Spiritualitate 20-21 aprilie 2012, organizata de Universitatea din Craiova,
www.cudts.ro

10. Stanciu Constantin, Cortexul orbitofrontal şi rolul lui în învăţare. Narcolepsia şi
accidentalitatea, Conferita Nationala Educatie si Spiritualitate 20-21 aprilie 2012,
organizata de Universitatea din Craiova, www.cudts.ro

11. Pera Aurel, Imaginarul enteogenetic şi înţelepciunea şamanică. Fizica şamanică şi fizica
cuantică, Conferita Naţionala Educaţie şi Spiritualitate 20-21 aprilie 2012, organizată de
Universitatea din Craiova, www.cudts.ro

4.3.7 Evenimente organizate de Facultatea de Litere, CUDTS
1. Conferita Naţionala Educaţie si Spiritualitate 20-21 aprilie 2012, 20-21 aprilie 2012,
Drobeta Turnu-Severin.

4.4. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – CUDTS
4.4.1. Proiecte de cercetare derulate în competiţii naţionale  în 2012
1. Firică Jean ,  Globalization of sport and sports industry, Studia Universitatis Babeş-

Bolyai Educatio Artis Gymnasticae, B+
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2. Trăilă Liviu Alexandru, The recovery  of painful shoulder to sportsmen through
complementary techniques of massage, International Congress and exhibition on
kinetoterapy with International Participation” Căciulata, 27 - 29 mai 2012.

3. Trăilă Liviu Alexandru, Present considerations in the kinetic treatment of
coxarthrosis, „International Congress and exhibition on kinetoterapy with International
Participation” Căciulata, 27 - 29 mai 2012.

4.4.2. CĂRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI NAŢIONALE   RECUNOSCUTE CNCSIS
1. Firică Jean, Istoria educaţiei fizice şi sportului, Sitech Craiova
2. Danciulescu Daniel, Educatie pentru Sanatate si Prim Ajutor, Lucrari practice, Sitech

Craiova

4.4.3. CĂRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI INTERNAŢIONALE DE PRESTIGIU
1. Firică Jean, Ion Tudusciuc, Dragoş Bîrzu, Contribuţii pentru pregătirea gimnaştilor.

Culegere de texte, vol I., Tibiscus Uzdin, Serbia
2. Firică Jean, Ion Tudusciuc, Dragoş Bîrzu, Contribuţii pentru pregătirea gimnaştilor.

Culegere de texte, vol II., Tibiscus Uzdin, Serbia
3. Firică Jean, Petar Durdevic, Zaklina Nikolic, Sport, artă şi cultură, Societatea de

Limba Română din Voivodina, Biblioteca Naţională a Serbiei
4. Firică Jean, Ion Tudusciuc, Gimnastica artistică sportivă, Publishing House I&B,

Veliko Tarnovo, National Library of Bulgaria
5. Firică Jean, Sport şi sponsorizare, Publishing House I&B, Veliko Tarnovo, National

Library of Bulgaria

4.5. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – CUDTS
4.5.1. PROIECTE DE CERCETARE DERULATE ÎN COMPETIŢII  INTERNAŢIONALE
ÎN 2012

1. JLS/2009/ISEC/AG/176 „Improving the investigation and prosecution of THB for
labour exploitation. Identifying problems and best practices”, in short „Combating THB for
labour exploitation”, Zaharia George Cristinel, Director de proiect pentru România

4.5.2. PROIECTE DE CERCETARE DERULATE ÎN COMPETIŢII NAŢIONALE ÎN 2012
1. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, D 2.2: Investiţii

în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative, Axa prioritară 2 –
CD&I, Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative,  "Dezvoltarea Activităţii
de cercetare şi a  infrastructurii Centrului pentru cercetare ştiinţifică şi programe
europene din cadrul Academiei de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”, Aida Diana
Dumitrescu, Membru  centru

2. „NEW EUROPE COLLEGE”, “Opţiuni juridice sustenabile economic pentru
preîntâmpinarea pierderii unor cauze în faţa instanţelor europene, de către Statul Român.
Situaţia beneficiarilor Legii 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi
măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989”, Director de proiect Aida Diana Dumitrescu

4.5.3. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI RECUNOSCUTE CNCS,
CATEGORIA B, B+ ŞI C
1. Aida Diana Dumitrescu „Consideratii referitoare la titlurile de valoare precum si la

administrarea acestora potrivit Codului Civil (Legea nr. 287/2009), în Revista Dreptul
nr. 8/2012, categoria B+. www.ujr.dreptul.ro ,

2. Aida Diana Dumitrescu „Discussion of limitation on the regulation of property by the
right of crossing in the new civil code”, în Seria Ştiinţe Juridice, Analele Universităţii
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din Târgovişte, vol. XVIII, nr. 2/2011, ISSN-L 2247-9937, p. 84 – 91, categoria B+,
http://www.analefls.ro/revista

3. Aida Diana Dunitrescu „Reglementarea dreptului de preempţiune în Codul Civil. Legea
nr. 287/2009” coautor, în Revista Dreptul nr. 5/2012, categoria B+. www.ujr.dreptul.ro ,

4. Aida Diana Dumitrescu „Identification of common law rules applicable to securities that
are classified by economic function and method of issuance”, autor, “in print”, Agora
International Journal of Juridical Sciences”, Editura Universităţii Agora, nr.2/2012, vol.
II, categoria B+, lb. engleză, BDI, http://www.juridicaljournal.univagora.ro..

4.5.4. Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS
1. Traficul de persoane, Zaharia George Cristinel, Ed. CH Beck, 343 pag.
2. Regimul juridic de protecţie şi utilizare durabilă a fluviului Dunărea, Editura

Universitaria, Craiova, Aida Diana Dumitrescu, 2012.
4.5.5.CĂRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI INTERNAŢIONALE DE PRESTIGIU

1. Combating trafficking in human beings for labour exploitation, Conny Rijken,
Zaharia George – Cristinel, Julia Planitzer, Helmut Sax, Marijn Heemskerk, Sanja Copic,
Vesna Nikolic – Ristanovic, Fernando Lopez, Francisco Idiakez, Annemarie  Middelburg,
Floris van Dijk, Barbel Uhl, Johanna Goodey Warner ten Kate, Gert Vermeulen, Ed. Wolf
Legal Publishers, 512 pag.

SINTEZA ACTIVITATII DE CERCETARE A CUDTS

FACULTATEA GRANTURI CARTI ARTICOLE
ISI BDI ALTELE

FEEA 11 4 3 21 2
IMST 7 0 2 4 29
LITERE 1 0 0 4 11
FEFS 0 7 0 3 0
DREPT 3 3 0 4 0
TOTAL 22 14 5 36 42

Analizind datele referitoare la activitatea de cercetare se impune intensificarea
activitatii de publicare de carti si articole ISI si mentinerea ritmului de accesare a granturilor
de cercetare.

5. Activitatea de promovare a programelor de studii.
Pentru populariazarea departamentului sau realizat acţiuni in mass media locala,

Televiziuni - TELE 2 DROBETA, DATINA, RTS, GALAXY,
Radio- Radio Severin
Ziare - apariţii zilnice DATINA, INFORMATIA DE SEVERIN

- apariţii săptămânale OBIECTIV MEHEDINTEAN , MEHEDINTEANUL
Au apărut interviuri şi exista  emisiuni de cca 50 minute la fiecare din aceste

televiziune unde au fost prezentate oferte şcolare IMST
Prin intermediul cadrelor didactice si a unor studenţi s-a realizat popularizarea la

nivelul fiecărui liceu din Dr Tr Severin, Loc.Motru, orasul Vanju-Mare, Municipiul Orsova,
Orasul  Baia de Arama, Orasul Strehaia.

Oferta şcolară a fost prezentată prin intermediul unor pliante, postere, prezentări orale
realizate de către cadre didactice din cadrul departamentului începând cu clasele a XI,XII
urmând ca din acest an în cadrul „săptămâna altfel” elevii de la toate nivelele din cadrul
învăţământului preuniversitar să fie invitaţi la Departamentul de IMST pentru a le prezenta
ofertat noastră şcolară şi pentru ai ajuta la orientarea în cariera.
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Liceele din DR TR SEVERIN in care au fost prezentata oferta atât oral cât şi prin
postre şi pliante sunt:

Grup şcolar „ Domnul Tudor”
Grup şcolar „ Auto”
Grup şcolar „ Decebal”
Grup şcolar „ Salagean”
Liceul „ Titeica”
Liceul „ Ştefan Odobleja”
Liceul „Traian”
Liceul „Teodor Costescu”
Liceul „Halinga”
Liceul teoretic Orşova
Liceul de marina  Orşova
Liceul Strehaia
Liceul Vinju Mare
Liceul Siseşti
Liceul Simian
Liceul Cujmir

La nivelul întreprinderilor popularizarea am realizat-o de fiecare data când ne-am
deplasat in practica cu studenţii, iar în perioada premergătoare admiterii oferta noastră şcolară
a fost prezentată prin postere care au fost pune la intrarea în întreprindere

Întreprinderile la care s-a făcut popularizare sunt în număr de 14 cu care
departamentul are şi contracte pentru efectuarea practicii şi a realizării lucrării de licenţa.

Dintre întreprinderi le mai mari putem aminti:
RAAN Sucursala ROMAG TERMO
RAAN Sucursala ROMAG PROD
SC MEVA SA
SC LAMDRO  SA
SC SEVERNAV SA
SC MECANOENERGETICA SRL
SC EURO TYRES SRL
SC FORSEV SA

6. Activitatea sectorului tehnic-administrativ.

Serviciul Tehnic-Administrativ al CUDTS a efectuat, sub coordonarea domnului
administrator sef ing. Popescu Constantin, cu personalul propriu lucrări de întreţinere,
reparaţii, reabilitare mobilier şi executare mobilier cu materialele existente sau aprovizionate
(birouri, aviziere, catedre şi alte obiecte de mobilier).

S-au efectuat lucrări de modernizare a unor săli de curs precum şi a unor secretariate
ale FEAA, FEFS şi IMST. Din acestea putem enumera un număr de 5 săli unde a fost
reabilitat parchetul prin curăţire şi lăcuire. S-au zugrăvit un număr de 6 săli de curs şi
laboratoare unde s-au vopsit lambriurile şi tâmplăria din lemn, la care s-au montat jaluzele şi
la două din laboratoarele de informatică a fost înlocuită şi respectiv montată mochetă nouă, în
cadrul FEAA.

Din materialele aprovizionate şi din recuperări s-au confecţionat în atelierul propriu de
tâmplărie birouri şi catedre pentru săli de curs unde sunt montate videoproiectoare şi instalate
sisteme de calcul.
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La secretariatele celor două facultăţi şi în cabinetul prorectorului CUDTS şi directorul
Departamentului IMST a fost montat parchet melaminat şi înlocuite toate reţelele de cablu de
internet, telefonie şi instalaţiile electrice aferente încăperilor mai sus menţionate. Aceste fiind
înlocuite din forţe proprii de către administratorul responsabil cu reţeaua de informatică şi
electricianul care deservesc toate clădirile ce aparţin CUDTS.

În locaţia din strada Traian 277A, respectiv clădirea sediului CUDTS s-au efectuat
lucrări de reparaţii prin amenajarea sălilor de curs pentru desfăşurarea în bunele condiţii ale
activităţii didactice cu studenţii. Acestea au constat în reparaţii bănci, ferestre, uşi, zidării,
reparaţii pardoseli, înlocuit elemente de feronerie la instalaţiile sanitare, alimentarea cu
combustibil al centralei termice proprii a imobilului  în vederea pregătirii pentru perioada rece
pentru încălzirea clădării.

Toate lucrările menţionate mai sus au fost executate cu personal propriu ca şi în
locaţiile anterior menţionate, extinderi ale reţelei de internet şi telefonie, defecţiunile şi
înlocuirile componentelor defecte au fost efectuate de către administratorul de reţea cu
cheltuieli minime.

În cadrul sarcinilor privind nava Şcoală Apolodor, s-au efectuat lucrări de amenajare a
acesteia, împreună cu studenţii, cadrele didactice şi echipajul navei. Aceste lucrări au constat
în curăţirea stratului de vopsea şi a ruginii de pe suprafaţa exterioară a întregii nave, care
prezenta degradări în proporţie de 90%, până la partea vie şi practicarea a trei straturi,
respectiv unul cu grund şi două cu vopsea. Materialele folosite au provenit din recuperări şi
economii ale Departamentului IMST.

În luna februarie, nava a fost alimentată şi pregătită în vederea efectuării orelor
practice conform programului orar al disciplinei de navigaţie.

La căminul studenţesc au fost efectuate lucrări de igienizare a camerelor, culoarelor şi
grupurilor sanitare, precum şi lucrări de reparaţie, tâmplărie, lăcătuşărie şi instalaţii electrice
şi sanitare prin înlocuirea sau repararea componentelor acestor instalaţii. S-au înlocuit
obiectele sanitare (chiuvete, baterii chiuvete, baterii duş şi altele). La instalaţiile electrice au
fost înlocuite parţial întrerupătoare, prize defecte sau lipsă precum şi circuite de conductor
electric deteriorate sau care au fost arse. La etajele I şi II, locuite în prezent de studenţi, au
fost amenajate două încăperi tip bucatarie şi au fost racordate la reţeaua de apă şi canalizare a
spălătorului. Ele au fost realizate în procent de 90% din recuperări şi materiale ce existau în
magazie şi fuseseră folosite. Pe suporţi confecţionaţi din materiale recuperabile, au fost
amplasate câte două plite şi un cuptor cu microunde unde studenţii îşi prepară hrana proprie.

La majoritatea camerelor au fost înlocuite şi reparate anumite elemente defecte sau
deteriorate la uşi şi ferestre.

Din motive obiective a fost amenajat spaţiul de la parter zis cantină în depozit de
materiale al CUDTS şi magazia de materiale, de reparaţii şi curăţenie ce aparţin căminului.
Acestea fiind preluate în luna Octombrie din motive obiective prin preluarea gestiunii
căminului de la administratora Drăcea Iulia si trecute la gestionara Murdeală Luminiţa.
Materialele explicite se găsesc la DGA. În prezent avem cazaţi un număr de 91 de locatari
(studenţi şi alte persoane) care şi-au achitat taxele la zi conform deciziei de încasare.

Etajul 3 al căminului este în pregătire şi până-n luna Iunie 2013, v-a fi amenajat şi
sperăm şi cu dotările minime pentru a putea fi dat în folosinţă pentru cazări, posibil şi pe
timpul vacanţei.
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SCOALA DOCTORALĂ
A UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

CSUD

1. Activitatea la nivelul şcolilor doctorale constituie o componentă centrală la nivelul
Universităţii din Craiova. CSUD-UCV s-a reorganizat în 2012 pe baza legislaţiei actuale şi îşi
desfăşoară activitatea în cadrul a trei şcoli doctorale, după cum urmează:

 Şcoala Doctorală de Ştiinţe Exacte
 Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti
 Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane

2. Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare în cadrul şcolilor doctorale din
Universitatea din Craiova se încadrează în domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul
Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II), respectiv Programul Comunitar (FP7)
al Uniunii Europene, şi anume:

1. nanoştiinte, nanotehnologii, materiale noi şi noi tehnologii de producţie;
2. tehnologia informaţiilor şi comunicării;
3. energie;
4. mediu;
5. transport;
6. hrană, agricultură şi biotehnologii;
7. ştiinţe socio-economice şi umaniste.

3. Valorificarea rezultatelor obţinute de către doctoranzi în activitatea de cercetare a fost
realizată prin:

- articole în reviste  recunoscute pe plan naţional şi internaţional (evidenţa a fost
trimisă de Departamentulul de Cercetare dar datele vor fi centralizate la IOSUD începând cu 2013);

- referate în cadrul pregătirii prin doctorat;
- susţineri de teze de doctorat.

4. Principalele realizări în 2012 cadrul CSUD-UCV sunt:
4.1. Realizarea Regulamentului Instituţional de Organizare şi Funcţionare a

Programelor de Studii Universitare de Doctorat.  Regulamentul este elaborat şi adoptat în
temeiul Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale şi al Codului studiilor universitare de doctorat,
aprobat prin H.G. 681/2011. Acesta a fost aprobat în şedinţa din 28.01.2013 a Senatului UCV
şi a intrat în vigoare începând cu 01.02.2013. Regulamentul a fost aprobat de către CSUD în
şedinţa sa din 28.11.2012, iar proiectul său a  fost postat pe site-ul CSUD-UCV în ziua de
25.10.2012.
4.2. În prima săptămână a lunii septembrie 2012 s-a creat site-ul Scolii Doctorale a
Universităţii din Craiova, care se află la http://doctorat.ucv.ro Acest site a fost vizitat în
ultimele luni din 39 de ţări de pe toate continentele. Sunt în curs de elaborare regulamentele
proprii ale celor trei şcoli doctorale şi se lucrează la finalizarea site-urilor web.
4.3. S-a demarat realizarea unor acorduri de colaborare cu instituţii similare din alte ţări.
Pe moment avem:

(i) un acord de colaborare cu Universitatea Mediterranea din Reggio Calabria;
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(ii) PLIDAM, reţea de colaborare cu alte scoli doctorale europene (Inalco, Paris).
In cadrul acestui ultim acord cinci studenţi de la universitatea noastră au participat
la Seminarul organizat la University of London, SOAS, şi au prezentat lucrări care
sunt în curs de publicare. Există discuţii avansate pentru acorduri similare şi cu
alte instituţii.

4.4. În cadrul acordurilor realizate de CSUD a avut loc manifestarea Meeting on
Mathematics în ziua de 24 ianuarie 2013 la Universitatea din Reggio Calabria. Directorul
CSUD-UCV a ţinut o expunere legată de colaborarea reciprocă dintre cele două universităţi.
S-a convenit să se organizeze întâlniri reciproce pe o baza periodică la nivelul şcolilor
doctorale.
4.5. Am realizat afilierea CSUD-UCV la Council for Doctoral Education al EUA.
4.6. Directorul CSUD-UCV a trimis o aplicaţie pentru o posibilă participare a universităţii
noastre la Congresul EUA-CDE, Varşovia, iunie 2013. Aceasta s-a făcut în conformitate cu
cerinţele exprimate pe site-ul EUA.
4.7. CSUD-UCV a instituit acordarea premiului pentru cea mai bună teză de doctorat
începând cu 2013, câte un premiu pentru fiecare dintre cele trei şcoli doctorale. Prima ediţie
va avea loc în iunie 2013 şi va avea în vedere tezele de doctorat susţinute şi aprobate în 2012.
4.8. S-au îmbunătăţit condiţiile de lucru ale studenţilor doctoranzi înscrişi la IOSUD-UCV.
In acest sens s-au folosit sursele bugetare din diverse contracte de cercetare pentru
constituirea de noi laboratoare de cercetare. Menţionăm doar cele trei laboratoare de cercetare
în matematica aplicată infinitate la Departamentul de Matematica (circa 400.000 euro din
granturile PCCE 8/2010 si PCE 47/2011).

Detalii sintetice privind activitatea în cadrul IOSUD-UCV în 2012 sunt cuprinse în
tabelele următoare.

A) Domeniile de doctorat  în cadrul Universităţii din Craiova, confirmate prin Ordin
al Ministrului

Nr
crt.

Domenii
fundamentale Domeniul de doctorat Facultatea

1 Ştiinţe exacte Matematică Ştiinţe exacte
2 Ştiinţe exacte Informatică Ştiinţe exacte
3 Ştiinţe exacte Fizică Ştiinţe exacte
4 Ştiinţe exacte Chimie Ştiinţe exacte
5 Ştiinţe umaniste Filologie Litere

6 Ştiinţe umaniste Istorie Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale
Educaţiei

7 Ştiinţe sociale şi
politice Sociologie Ştiinţe Sociale

8 Ştiinţe umaniste Drept Drept şi Ştiinţe Administrative

9 Ştiinţe economice Economie Economie şi Administrarea
Afacerilor

10 Ştiinţe economice Cibernetică şi statistică Economie şi Administrarea
Afacerilor

11 Ştiinţe economice Finanţe Economie şi Administrarea
Afacerilor



117

B) Conducători de doctorat la 31.12.2012

Nr.
crt.

Poziţia (dintre:
Acad., Prof.

univ. dr., CSI
dr.)

NUMELE şi
Prenumele

Domeniul de
doctorat Facultatea

Domenii

1
Prof. univ.dr. BIZDADEA

Constantin
Fizică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

2
Prof.univ.dr. CONSTANTI

NESCU Radu
Dan

Fizică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

3
CSI dr. DINESCU

Maria
Fizică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

4
Prof.univ.dr. SALIU

Solange-Odile
Fizică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

5
Prof.univ.dr. POPESCU

Alexandru Chimie
Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

12 Ştiinţe economice Contabilitate Economie şi Administrarea
Afacerilor

13 Ştiinţe economice Economie şi afaceri
internaţionale

Economie şi Administrarea
Afacerilor

14 Ştiinţe economice Management Economie şi Administrarea
Afacerilor

15 Ştiinţe agricole şi
silvice Agronomie Agricultură şi Horticultură

16 Ştiinţe agricole şi
silvice Horticultură Agricultură şi Horticultură

17 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică Mecanică
18 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică Inginerie Electrică
19 Ştiinţe inginereşti Inginerie energetică Inginerie Electrică
20 Ştiinţe inginereşti Ingineria materialelor Mecanică
21 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială Mecanică

22 Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor Automatică, Calculatoare şi
Electronică

23 Ştiinţe inginereşti Calculatoare şi tehnologia
informaţiei

Automatică, Calculatoare şi
Electronică

24 Ştiinţe inginereşti Mecatronică şi robotică Automatică, Calculatoare şi
Electronică

25 Teologie Teologie Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
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6
Prof.univ.dr. PREDA

Mircea Chimie
Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

7
Prof.univ.dr. ŢĂNDĂREA

NU Nicolae Informatică
Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

8
Prof.univ.dr. BUŞNEAG

Dumitru
Matematică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

9
Prof.univ.dr. MICU Sorin

Daniel
Matematică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

10
Prof.univ.dr. NICULESCU

Constantin
Matematică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

11
Prof.univ.dr. RĂDULESC

U Vicenţiu
Matematică Ştiinţe Exacte

Ştiinţe exacte

12
Prof. univ. dr. IONESCU

Ioanin Agronomie
Agricultură şi
Horticultură

Ştiinţe
inginereşti

13
Prof. univ. dr. MOCANU

Romulus Agronomie
Agricultură şi
Horticultură

Ştiinţe
inginereşti

14
Prof. univ. dr. COTIGĂ

Constantin
Agronomie Agricultură şi

Horticultură
Ştiinţe
inginereşti

15
Prof.univ.dr.ing. BADICA

Costin
Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

16
Prof.univ.dr.ing. BURDESCU

Dumitru Dan
Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

17
Prof.univ.dr.ing. MOCANU

Lucian-Mihai
Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

18
Prof.univ.dr. BOTU Ion

Horticultură
Agricultură şi
Horticultură

Ştiinţe
inginereşti

19
Prof.univ.dr. POPA Aurel

Horticultură
Agricultură şi
Horticultură

Ştiinţe
inginereşti

20
Prof.univ.dr. BACIU

Aurelian
Adrian

Horticultură Agricultură şi
Horticultură Ştiinţe

inginereşti
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21
Prof.univ.dr. BOTU Mihai Horticultură Agricultură şi

Horticultură
Ştiinţe
inginereşti

22
Prof.univ.dr.CP1 GĂVAN

Constantin
Horticultură Agricultură şi

Horticultură
Ştiinţe
inginereşti

23
Prof.univ.dr. GIUGEA

Nicolae
Horticultură Agricultură şi

Horticultură
Ştiinţe
inginereşti

24
Prof.univ.dr. MITREA Ion Horticultură Agricultură şi

Horticultură
Ştiinţe
inginereşti

25
Prof.univ.dr. MITREA

Rodi
Horticultură Agricultură şi

Horticultură
Ştiinţe
inginereşti

26
Prof.univ.dr. POPA

Daniela
Valentina

Horticultură Agricultură şi
Horticultură Ştiinţe

inginereşti

27
Prof.univ. dr.ing MANGRA

Mihail
Ingineria
materialelor Mecanică

Ştiinţe
inginereşti

28
Prof.univ.dr.ing. IVANESCU

Mircea Ingineria
Sistemelor

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

29
Prof.univ.dr.ing. MARIN

Constantin Ingineria
Sistemelor

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

30
Prof.univ.dr.ing. RASVAN

Vladimir Ingineria
Sistemelor

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

31
Prof.univ.dr.ing. VÎNĂTORU

Matei Ingineria
Sistemelor

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

32
Prof.univ.dr.ing. PETRE Emil Ingineria

Sistemelor
Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

33
Prof.univ.dr.ing. POPESCU

Dan
Ingineria
Sistemelor

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

34 Prof.univ.dr.ing. CÎMPEANU
Inginerie Inginerie Ştiinţe
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Aurel electrică Electrică inginereşti

35
Prof.univ.dr.ing BITOLEANU

Alexandru
Inginerie
electrică

Inginerie
electrică

Ştiinţe
inginereşti

36
Prof.univ.dr.ing. MANOLEA

Gheorghe
Inginerie
electrică

Inginerie
electrică

Ştiinţe
inginereşti

37
Prof.univ.dr. ing. NICOLAE

Petre Marian
Inginerie
electrică

Inginerie
electrică

Ştiinţe
inginereşti

38
Prof.univ.dr.ing. MIRCEA Ion Inginerie

energetică
Inginerie
Electrică

Ştiinţe
inginereşti

39
Prof.univ. dr.ing BĂDESCU

Mircea Victor
Vasile

Inginerie
mecanică Mecanică

Ştiinţe
inginereşti

40
Prof.univ. dr.ing BĂGNARU

Dan
Gheorghe

Inginerie
mecanică Mecanică

Ştiinţe
inginereşti

41
Prof.univ. dr.ing BICĂ Marin Inginerie

mecanică
Mecanică Ştiinţe

inginereşti

42
Prof.univ. dr.ing DUMITRU

Nicolae
Inginerie
mecanică

Mecanică Ştiinţe
inginereşti

43
Prof.univ. dr.ing ILINCIOIU

Dan Dumitru
Inginerie
mecanică

Mecanică Ştiinţe
inginereşti

44
Prof.univ. dr.ing TARNIŢĂ

Daniela
Inginerie
mecanică

Mecanică Ştiinţe
inginereşti

45
Prof.univ.dr.ing. BÎZDOACĂ

Nicu George
Mecatronică şi
robotica

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

46
Prof.univ.dr.ing. COJOCARU

Dorian
Mecatronică şi
robotica

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

47
Prof.univ.dr.ing. NIŢULESCU

Mircea
Dorian Ioan

Mecatronică şi
robotica

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

Ştiinţe
inginereşti

48
Prof.univ.dr. GEORGESC

U Vasile
Cibernetică şi
statistică

Economie şi
Administrarea

Ştiinţe socio-
umane
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Afacerilor

49
Prof.univ.dr. AVRAM

Marioara
Contabilitate Economie şi

Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

50
Prof.univ.dr. IACOB

Constanţa
Contabilitate Economie şi

Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

51
Prof.univ.dr. DĂNIŞOR

Gheorghe Drept
Drept şi Ştiinţe
Administrative

Ştiinţe socio-
umane

52
Prof.univ.dr. DOGARU

Ion Drept
Drept şi Ştiinţe
Administrative

Ştiinţe socio-
umane

53
Prof.univ.dr. CERCEL

Sevastian
Drept Drept şi Ştiinţe

Administrative
Ştiinţe socio-
umane

54
Prof.univ.dr. DĂNIŞOR

Dan Claudiu
Drept Drept şi Ştiinţe

Administrative
Ştiinţe socio-
umane

55
Prof.univ.dr. DUŢU-

BUZURA
Mircea

Drept Drept şi Ştiinţe
Administrative Ştiinţe socio-

umane

56
Prof.univ.dr. IONESCU

Ştefan
Cristian

Drept Drept şi Ştiinţe
Administrative Ştiinţe socio-

umane

57
Prof.univ.dr. PÎRVU

Gheorghe
Economie

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

58
Prof.univ.dr. ROŞU-

HAMZESCU
Ion

Economie şi
afaceri
internaţionale

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

59
Prof.univ.dr. DUMITRAŞ

CU Katalin Filologie Litere
Ştiinţe socio-
umane

60
Prof.univ.dr. GHIDIRMIC

Ovidiu Filologie Litere
Ştiinţe socio-
umane

61
Prof.univ.dr. MURAR

Ioana Filologie Litere
Ştiinţe socio-
umane

62 Prof.univ.dr. BĂRBUŢ Filologie Litere
Ştiinţe socio-
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FELICIA umane

63
Prof.univ.dr. PANEA Nicu Filologie Litere Ştiinţe socio-

umane

64
Prof.univ.dr. SÎRBULESC

U Emil
Filologie Litere Ştiinţe socio-

umane

65
Prof.univ.dr. TEODORES

CU Cristiana
Nicola

Filologie Litere
Ştiinţe socio-
umane

66
Prof.univ.dr. TOMA Ion Filologie Litere Ştiinţe socio-

umane

67
Prof.univ.dr. TROCAN

Lelia
Filologie Litere Ştiinţe socio-

umane

68
Prof.univ.dr. BUŞE Lucian

Finanţe

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

69
Prof.univ.dr. OPRIŢESCU

Marin
Finanţe

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

70
Prof.univ.dr. MATEI

Gheorghe
Finanţe Economie şi

Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

71

Prof.univ.dr. LUNGU
Mihail
Corneliu

Istorie

Teologie,
Istorie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei

Ştiinţe socio-
umane

72

Prof.univ.dr. OSIAC
Vladimir

Istorie

Teologie,
Istorie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei

Ştiinţe socio-
umane

73
Prof.univ.dr. CONSTANTI

NESCU
Dumitru Management

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

74
Prof.univ.dr. BURLEA

ŞCHIOPOIU
Adriana

Management Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane



123

75
Prof.univ.dr. NISTORESC

U Tudor
Management Economie şi

Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe socio-
umane

76
Prof.univ.dr. GORUN

Adrian
Sociologie Ştiinţe Sociale Ştiinţe socio-

umane

77
Prof.univ.dr. OTOVESCU

Dumitru
Sociologie Ştiinţe Sociale Ştiinţe socio-

umane

78

Prof.univ.dr PĂTULEAN
U Constantin

Teologie Facultatea de
Istorie,
Teologie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei

Ştiinţe socio-
umane

79

Prof.univ.dr POPA  Ion Teologie Facultatea de
Istorie,
Teologie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei

Ştiinţe socio-
umane

C) Doctoranzii Universităţii din Craiova – Situaţie numerică decembrie 2012

Nr.
crt.

Domenii
fundamentale

Domeniul de
doctorat

Ianuarie
2012

Decembrie
2012 Buget

Decembrie
2012  taxa

Decembrie
2012

TOTAL

1 Ştiinţe exacte Matematică 13 15 5 20

2 Ştiinţe exacte Informatică 1 0 7 7

3 Ştiinţe exacte Fizică 14 6 6 12

4 Ştiinţe exacte Chimie 8 1 2 3

5
Ştiinţe
umaniste

Filologie 73 24 39 63

6
Ştiinţe
umaniste

Istorie 12 1 3 4

7
Ştiinţe sociale
şi politice

Sociologie 23 3 16 19

8 Ştiinţe Drept 69 26 36 62
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umaniste

9
Ştiinţe
economice

Economie 18 1 12 13

10
Ştiinţe
economice

Cibernetică şi
statistică

7 2 3 5

11
Ştiinţe
economice

Finanţe 28 6 22 28

12
Ştiinţe
economice

Contabilitate 21 4 15 19

13
Ştiinţe
economice

Economie şi
afaceri
internaţionale

8 1 4 5

14
Ştiinţe
economice

Management 40 7 17 24

15
Ştiinţe agricole
şi silvice

Agronomie 12 2 8 10

16
Ştiinţe agricole
şi silvice

Horticultură 48 12 20 32

17
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie
mecanică

21 7 10 17

18
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie
electrică

23 4 10 14

19
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie
energetică

5 1 5 6

20
Ştiinţe
inginereşti

Ingineria
materialelor

2 0 0 0

21
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie
industrială

0 0 0 0

22
Ştiinţe
inginereşti

Ingineria
sistemelor

19 6 5 11

23
Ştiinţe
inginereşti

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

21 5 5 10
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24
Ştiinţe
inginereşti

Mecatronică şi
robotică

12 2 1 3

25 Teologie Teologie 19 3 15 18

TOTAL 405

D) Teze susţinute public şi confirmate de MEN în anul calendaristic 2012

Nr.
crt.

Domenii
fundamentale

Domeniul de
doctorat Facultatea

Teze susţinute şi
confirmate

MEN

1 Ştiinţe exacte Matematică Ştiinţe exacte 2

2 Ştiinţe exacte Informatică Ştiinţe exacte 0

3 Ştiinţe exacte Fizică Ştiinţe exacte 0

4 Ştiinţe exacte Chimie Ştiinţe exacte 1

5 Ştiinţe umaniste Filologie Litere 27

6 Ştiinţe umaniste Istorie
Teologie, Istorie şi
Ştiinţe ale Educaţiei

5

7
Ştiinţe sociale şi
politice

Sociologie Ştiinţe Sociale 3

8 Ştiinţe umaniste Drept
Drept şi Ştiinţe
Administrative

12

9
Ştiinţe
economice

Economie
Economie şi
Administrarea
Afacerilor

4

10
Ştiinţe
economice

Cibernetică şi
statistică

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

1

11
Ştiinţe
economice

Finanţe
Economie şi
Administrarea
Afacerilor

2

12
Ştiinţe
economice

Contabilitate
Economie şi
Administrarea
Afacerilor

4
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13
Ştiinţe
economice

Economie şi afaceri
internaţionale

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

1

14
Ştiinţe
economice

Management
Economie şi
Administrarea
Afacerilor

14

15
Ştiinţe agricole
şi silvice

Agronomie
Agricultură şi
Horticultură

5

16
Ştiinţe agricole
şi silvice

Horticultură
Agricultură şi
Horticultură

10

17
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie mecanică Mecanică 0

18
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie electrică Inginerie Electrică 6

19
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie
energetică

Inginerie Electrică 2

20
Ştiinţe
inginereşti

Ingineria
materialelor

Mecanică 1

21
Ştiinţe
inginereşti

Inginerie
industrială

Mecanică 0

22
Ştiinţe
inginereşti

Ingineria
sistemelor

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

2

23
Ştiinţe
inginereşti

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

3

24
Ştiinţe
inginereşti

Mecatronică şi
robotică

Automatică,
Calculatoare şi
Electronică

0

25 Teologie Teologie
Teologie, Istorie şi
Ştiinţe ale Educaţiei

1

TOTAL 110
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E) Teze de doctorat susţinute şi neconfirmate  sau confirmate după refacerea lor
conform recomandărilor comisiei CNATDCU,

în anul 2012
Nr.
crt.

Domeniul Nr. Refăcută, reevaluată
MEN şi confirmată
în prezent

1 Sociologie 1 1

2 Filologie 1 1

3 Inginerie mecanică 1 0


