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Strategii ale Universităţii pe termen mediu şi lung                                            

şi politici pe domenii de interes ale Universităţii din Craiova 

 

 

 

 I. PRINCIPII GENERALE 
 

 Responsabilitate faţǎ de destinul Universitǎţii; 

 Respectarea Cartei Universitare şi a legislaţiei în vigoare; 

 Cinste şi corectitudine; 

 Crearea unui climat de competenţǎ, eleganţǎ şi bun simţ; 

 Transparenţǎ, consultare şi dialog; 

 Echilibru, neutralitate şi echidistanţǎ; 

 Lucrul în echipǎ; 

 Iniţiativǎ şi profesionalism; 

 Evidenţierea performanţei şi cultivarea valorii; 

 Libertate academicǎ; 

 Încredere şi respect faţǎ de oameni; 

 Descurajarea acţiunilor care afecteazǎ prestigiul Universitǎţii. 

  

 II. PREMISE EDUCAŢIONALE, ŞŢIINŢIFICE ŞI MANAGERIALE 

 

 În demersul meu mǎ bazez pe experienţa profesional-ştiinţificǎ şi managerialǎ acumulatǎ într-o 

carierǎ de 36 ani în învǎţǎmântul superior, parcurgând toate treptele didactice de la asistent la 

profesor universitar. În toatǎ aceastǎ perioadǎ, consider eu, m-am dǎruit profesiei, am slujit cu mult 

devotament şi responsabilitate instituţia în care m-am format ca specialist şi în care am evoluat. 

Sunt un produs al Facultǎţii de Electrotehnicǎ a Universitǎţii din Craiova. 

 Am ocupat funcţia de prodecan cu baza materialǎ şi probleme studenţeşti (1996-2000), 

apoi de şef Catedrǎ Avionicǎ (2005-2008) şi cea de prodecan cu baza materialǎ (2008-2012). 

Sunt membru în Consiliul facultǎţii de 24 de ani, membru în Consiliul Departamentului de Inginerie 

electricǎ, energeticǎ şi aerospaţialǎ din anul 2011 şi membru în Senatul Universitǎţii din Craiova 

(1996-2000 şi 2012-prezent). 

 Consider cǎ un prim criteriu pe care trebuie sǎ-l îndeplineascǎ un Rector, este cel profesional; 

Rectorul trebuie sǎ fie un foarte bun manager şi în acelaşi timp sǎ facǎ parte din elita ştiinţificǎ a 

facultǎţii şi a Universitǎţii, sǎ fie unul dintre cadrele didactice care au avut reale performanţe 

profesionale şi manageriale, care are potenţial şi disponibilitate, perseverenţǎ şi tenacitate pentru a 

continua în aceste direcţii.  
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 Activitatea mea ştiinţificǎ s-a materializat în principal în urmǎtoarele: 
 

 elaborarea şi publicarea a 13 tratate şi monografii în edituri româneşti de prestigiu (Scrisul 

Românesc, Militarǎ, Enciclopedicǎ, Universitaria, Sitech); 

 elaborarea şi publicarea unui numǎr de 230 articole: în reviste de specialitate din ţarǎ şi din 

strǎinǎtate (90), în proceeedings-urile unor manifestǎri ştiinţifice internaţionale (92) şi 

naţionale (48); 

 participarea în echipe de elaborare a 22 contracte de cercetare în calitate de director de 

proiect, responsabil de proiect sau membru; 

 elaborarea şi publicarea a 6 îndrumare de lucrǎri practice de laborator. 
 

 Dintre aceste lucrǎri, peste 100 sunt citate de autori ai unor articole, cǎrţi, contracte de 

cercetare şi teze de doctorat. 

 Ca o recunoaştere a performanţelor mele ştiinţifice, în anul 1999 Academia Românǎ mi-a 

decernat premiul „Aurel Vlaicu” (acordat cǎrţii „Echipamente şi sisteme giroscopice”), iar în 

2015 Asociaţia Generalǎ a Inginerilor din România (AGIR) mi-a decernat Premiul AGIR pentru 

cartea „Estimarea stǎrii aparatelor de zbor”. La aceste premii se adaugǎ şi alte distincţii şi 

diplome. De asemenea, în anul 2010 am obţinut calitatea de conducǎtor de doctorat în domeniul 

„Inginerie aerospaţialǎ” la Academia Tehnicǎ Militarǎ din Bucureşti; din anul 2011 sunt membru 

al şcolii doctorale de Inginerie aerospaţialǎ din cadrul Universitǎţii Politehnica Bucureşti. Sunt 

membru în 3 societǎţi ştiinţifice naţionale. 

 Am desfǎşurat activitǎţi de expert evaluator pentru proiecte de cercetare CNCSIS, şi de 

expert evaluator ARACIS. Am fost membru în comitete de organizare a unor manifestǎri 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Simpozionul de Teoria Sistemelor, ICATE, International 

Conference on Systems, Science and Simulation in Engineering, Veneţia 2008 ş.a.). 

 Anul acesta se împlinesc 24 de ani de când am pus bazele unei noi şcoli de Inginerie 

aerospaţialǎ, prin înfiinţarea în cadrul Facultǎţii de Electrotehnicǎ a Specializǎrii „Echipamente şi 

instalaţii de bord”. În toţi cei 24 de ani m-am identificat cu aceastǎ specializare, pentru aceasta şi în 

general pentru facultate am depus multe eforturi şi am pus multǎ pasiune. Mi-am asumat, cred eu, o 

mare responsabilitate, am avut mult curaj şi, cu multǎ ambiţie, cu perseverenţǎ şi cu tenacitate sper 

cǎ am reuşit. Acum avem deja un colectiv de specialişti cu 1 prof., 4 conf., 2 ş.l., colectiv inclus în 

Departamentul de Inginerie electricǎ, energeticǎ şi aerospaţialǎ. Cu acest colectiv, probabil cel mai 

tânǎr din Universitate, am obţinut deja câteva performanţe notabile: 2 premii ale Academiei 

Române, clasarea în categoria B la ierarhizarea pe domeniul de licenţǎ „Inginerie 

Aerospaţialǎ” şi locul 1 pe Universitate (75,114 p) la evaluarea comisiei internaţionale pentru 

cercetare (SISEC) în anul 2011.  

 Acreditarea programelor de studii de licenţǎ şi de master în domeniul „Inginerie Aerospaţialǎ”, 

precum şi a Centrului de cercetare în acest domeniu (CERTES) reprezintǎ, consider eu, importante 

realizǎri de naturǎ educaţionalǎ, ştiinţificǎ şi managerialǎ pe care le pot evidenţia. 
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 Alte realizǎri de naturǎ managerialǎ precizez a fi: 
 

 amenajarea grupului de laboratoare de Inginerie Aerospaţialǎ cu forţe proprii, fǎrǎ 

fonduri de la Universitate, cu obiecte de mobilier şi materiale obţinute prin sponsorizǎri; 

 dotarea laboratoarelor cu aparaturǎ, instalaţii şi sisteme de aviaţie, obţinute prin 

transfer fǎrǎ platǎ de la unitǎţi militare de aviaţie şi de la Fabrica de Avioane din Craiova; 

preţul acestora depǎşeşte cu mult posibilitǎţile financiare pentru dotare ale unei facultǎţi; 

 dotarea facultǎţii cu o aeronavǎ supersonicǎ de tip MIG-21, transferatǎ prin ordinul 

Ministrului Apǎrǎrii Naţionale şi cu o aeronavǎ de pasageri AN-24 prin hotǎrârea 

Guvernului României; pentru pregǎtirea acesteia şi transportul în zbor de la Aeroportul 

Otopeni la Aeroportul din Craiova, am obţinut sponsorizǎri în valoare de 400 milioane lei 

vechi. 
 

  Alte realizǎri didactice, ştiinţifice şi manageriale fǎrǎ niciun aport financiar de la 

Universitate foarte importante: 

 TUNEL AERODINAMIC SUBSONIC (coautor: dl. Conf. dr. ing. Octavian Preotu), 

unul din cele 3 tunele aerodinamice realizare in tara 

 BANC DE PORNIRE A MOTORULUI  DE AVION VK1 + motor VK-1F (coautor: dl. 

Conf. dr. ing. Alexandru Tudosie); 

 realizarea prin autodotare a peste 150 lucrǎri de laborator (împreunǎ cu studenţii şi 

cadrele didactice ale colectivului de Inginerie Aerospaţialǎ), dintre care la aprox. 100 mi-

am adus principala contribuţie, în cadrul unora dintre aceste lucrǎri fiind integratǎ 

aeronava funcţionalǎ MIG-21; 

 echiparea unei cabine de aeronavǎ IAR-99 Şoim şi integrarea acesteia în lucrǎrile de 

laborator; 

 proiectarea şi echiparea într-o concepţie nouǎ, împreunǎ cu promoţia de absolvenţi 2004, 

a unei aeronave de acrobaţie de tip ZLIN-526, folositǎ tot pentru uz didactic; 

 realizarea unor surse electrice (27 V c.c, 800 A şi 0-35 V c.c, 400 A), hidraulice (240 

bar) şi surse de vid-presiune pentru pornirea şi alimentarea aeronavelor şi a sistemelor din 

grupul de laboratoare de Inginerie Aerospaţialǎ. 
 

 Ca prodecan cu baza materialǎ, m-am implicat în efectuarea unor reparaţii, amenajǎri, 

modernizǎri şi reabilitǎri ale unor spaţii destinate activitǎţilor didactice de curs, seminar şi 

laborator, amenajarea unor cabinete pentru cadre didactice, a unor spaţii destinate 

activitǎţilor administrative ş.a. De asemenea, am demarat activitǎţile de proiectare pentru 

amenajarea unui nou spaţiu de învǎţǎmânt în incinta grupului de laboratoare de Inginerie 

Aerospaţialǎ destinat activitǎţilor de cercetare. 

 Consider cǎ realizǎrile profesional-ştiinţifice şi manageriale evidenţiate mai sus reprezintǎ o 

garanţie cǎ programul meu managerial poate fi realizat. 
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 III. CONTEXTUL ACTUAL 

 

 Activitatea oricǎrui conducǎtor, la oricare nivel decizional, trebuie sǎ aibǎ ca bazǎ echipa, care 

în cadrul Universitǎţii din Craiova o reprezintǎ întreaga comunitate academicǎ; succesul este 

condiţionat de buna înţelegere şi cooperarea strânsǎ, de identificarea la timp şi de valorificarea 

oportunitǎţilor, dar şi de înţelegerea constrângerilor. De noi depinde sǎ realizǎm aceste 

deziderate, sǎ nu rǎmânem „captivi în propriile proiecte”. 

 Ne confruntǎm cu tendinţe socio-economice contradictorii, atât pe plan intern, cât şi 

internaţional (european şi mondial). Cu toate cǎ, prin strategiile şi programele care se doresc a fi 

implementate pe plan european, se preconizeazǎ cǎ în orizontul anului 2020 aproape 40% din 

populaţia Europei ar trebui sǎ aibǎ studii superioare, din diverse cauze, obiective sau subiective, 

România în ansamblu nu poate încǎ atinge aceastǎ ţintǎ. Universitatea din Craiova a resimţit din 

plin în ultimii ani aceste frǎmântǎri. 

 Deşi contextul european este favorabil dezvoltǎrii învǎţǎmântului superior, România şi implicit 

regiunea Oltenia, se confruntǎ cu scǎderea continuǎ a populatiei şcolare apte a fi orientate spre 

universitǎţi (scǎdere estimatǎ la 30-40% pânǎ în 2030). Faţǎ de anii 2004 - 2008, în anul universitar 

actual numǎrul de studenţi s-a înjumǎtǎţit, ajungând undeva în jurul a 540.000. Cauzele pot fi 

identificate relativ uşor: 

- criza economicǎ globalǎ reflectatǎ la nivel naţional, cu consecinţa restrângerii pieţei 

forţei de muncǎ şi a cererii de cadre cu pregǎtire superioarǎ; 

- şomajul real şi cel mascat, mai ridicat şi mai vizibil în rândul celor cu pregǎtire 

superioarǎ, ceea ce a dus la descurajarea tineretului în a urma o formǎ de pregǎtire 

universitarǎ. Din populaţia adultǎ a României (18-65 de ani) mai puţin de douǎ treimi 

este real ocupatǎ, sensibil sub ţinta asumatǎ de România (peste 70%); 

- scǎderea populaţiei României cu peste 3,5 milioane (nu numai din cauze naturale, cât 

mai ales prin pǎrǎsirea ţǎrii de cǎtre cei care nu-şi mai pot asigura subszistenţa lor şi a 

familiilor lor); 

- nivelul crescut al sǎrǎciei şi scǎderea continuǎ a veniturilor unor largi clase de populaţie, 

tinerii între 18 şi 25 de ani fiind cei mai afectaţi; 

- scǎderea continuǎ a finanţǎrii învǎţǎmântului superior de la bugetul de stat, deşi, în 

aparenţǎ, sumele alocate cresc uşor de la un an la altul. Aceste ultime douǎ cauze au dus 

la scǎderea continuǎ şi dramaticǎ a numarului de studenţi capabili sǎ-şi achite taxele de 

şcolarizare, deci la imposibilitatea universitǎţilor de a-şi asigura, prin resurse 

extrabugetare, suplimentul de finanţare necesar. 

La nivelul intenţiilor, prin adoptarea la nivel european a strategiei 2020 „Educaţie şi 

formare”, România s-a angajat sǎ urmǎreascǎ urmǎtoarele obiective: 

- promovarea echitǎţii, a coeziunii sociale şi a participǎrii active a cetǎţenilor la viaţa publicǎ; 
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-  îmbunǎţǎţirea calitǎţii şi a eficienţei sistemului educaţional naţional, la toate nivelurile; 

- stimularea creativitǎţii, a inovǎrii, a calitǎţilor antreprenoriale şi manageriale la toate 

nivelurile educaţionale, la toate vârstele; 

- formarea continuǎ, învǎţarea pe tot parcursul vieţii, flexibilitatea în gîndire şi 

mobilitatea. 

În acest context, Conferinţa miniştrilor europeni ai educaţiei (Erevan, mai 2015), prin 

documentul final, a subliniat importanţa dezvoltǎrii învǎţǎmântului terţiar, trasând direcţiile şi 

strategia de urmat în urmǎtorii 5 ani: 

- creşterea rolului universitǎţilor, inclusiv în plan social, pentru formarea şi educarea 

tinerilor în spiritul democraţiei, echitǎţii şi principiilor etice; 

- creşterea autonomiei universitǎţilor, concomitent cu extinderea libertǎţii academice şi 

a atragerii în procesul decizional a tuturor actorilor implicaţi (cadre didactice, studenţi, 

mediu economic); 

- crearea de oportunitǎţi educaţionale în strânsǎ corelaţie cu necesitǎţile pieţei muncii şi 

cu nivelul actual de competenţǎ necesar, în context european; 

- implementare unitarǎ a reformelor în tot spaţiul european, concomitent cu asigurarea 

cadrului unitar de formare a competenţelor şi a recunoaşterii reciproce a acestora, pentru 

facilitarea mobilitǎţii studenţilor şi a absolvenţilor; 

- creşterea cooperǎrii în cadrul EHEA (Ariei Europene de Cercetare Ştiinţificǎ). 

Universitatea din Craiova este şi trebuie sǎ rǎmânǎ un actor important în ansamblul 

învǎţǎmântului românesc şi european. Deşi nu este în primele 500 de universitǎţi din lume, este 

(încǎ) foarte bine clasatǎ între universitǎţile româneşti; în competiţia acerbǎ dintre acestea, 

universitatea noastrǎ trebuie sǎ se manifeste ca lider regional, sǎ fie capabilǎ sǎ se adapteze şi sǎ 

rǎspundǎ tuturor provocǎrilor cu care se confruntǎ şi se va confrunta în viitor. Trebuie sǎ fim 

pregǎtiţi pentru viitor şi împreunǎ sǎ aducem universitatea noastrǎ acolo unde meritǎ; în realizarea 

acestor deziderate trebuie sǎ-i asigurǎm universitǎţii noastre cele trei componente ale succesului: 

resursa umanǎ de calitate, resursele financiare adecvate, respectiv un management profesionist, 

vizionar, eficient şi echilibrat. 

 

IV. MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 

 

În contextul actual, când aria de selecţie a potenţialilor studenţi este în scǎdere, trebuie 

regânditǎ politica de dezvoltare a Universitǎţii, şi anume trecerea de la dezvoltarea extensivǎ la cea 

intensivǎ, bazatǎ pe calitate. 

Dacǎ pânǎ acum Universitatea are vizibilitate bunǎ pe plan naţional, este absolut necesarǎ 

creşterea vizibilitǎţii pe plan internaţional, pentru a putea atrage studenţi din întreg spaţiul european 

şi chiar mondial, prin ofertǎ educaţionalǎ cât mai consistentǎ şi variatǎ. 



 6 

De cea mai mare importanţǎ este implicarea Universitǎţii în ceea ce înseamnǎ „învǎţǎmântul 

terţiar” pe diverse paliere, care oferǎ noi posibilitǎţi de programe de studii, orientate pe direcţii 

specifice. 

Obiectivul principal al managementului educaţional îl constituie menţinerea şi dezvoltarea 

programelor de studii pe cele trei niveluri (licenţǎ, masterat şi doctorat), ca şi a structurilor 

academice (facultǎţi, departamente, centre de cercetare), acestea urmând sǎ aibǎ o mai mare putere 

de decizie în spaţiul academic, în acţiunea de modernizare (inovare), flexibilizare şi adaptare la 

condiţiile socio-economice a programelor de studii. 

Direcţiile de realizare a acestui obiectiv propus sunt: 

- sprijinirea programelor de studiu existente, cu precǎdere a celor cu rezultate deosebite 

şi cu impact evident asupra mediului socio-economic; 

- reorientarea şi regândirea realistǎ a structurii programelor de studii aflate temporar 

în dificultate; 

- adaptarea tehnicilor moderne (informatizare avansatǎ, e-learning, platforme interactive 

etc) la procesele de predare/învǎţare; 

- actualizarea permanentǎ a conţinutului disciplinelor, în strânsǎ corelaţie cu realitǎţile 

mediului socio-economic, ca şi dezvoltarea disciplinelor cu caracter aplicativ, care sǎ 

ofere un plus de competenţǎ absolvenţilor; 

- mutarea centrului de greutate a activitǎţilor didactice spre student, orientarea acestuia 

spre studiul individual asistat şi stimularea creşterii ponderii dialogului cu cadrul didactic 

în procesul educaţional; 

- compatibilizarea conţinutului disciplinelor cu cele ale altor universitǎţi europene, în 

vederea sporirii flexibilitǎţii în mobilitatea studenţilor în sistemul educaţional european; 

- stimularea programelor de studii multi- şi interdisciplinare, care sǎ se plieze mai bine pe 

cerinţele pieţei forţei de muncǎ şi sǎ faciliteze inserţia socio-profesionalǎ a absolvenţilor, în 

sensul asigurǎrii competenţelor definitorii pentru cariera profesionalǎ a acestora. O sugestie 

ar fi înfiinţarea unei specializǎri de Inginerie medicalǎ, sau extinderea domeniilor de studiu 

ale Facultǎţii de Agronomie cu unul nou-Medicinǎ veterinarǎ (se va propune un proiect pe 

fonduri europene, pentru realizarea infrastructurii specifice); 

- includerea în curricula a unor module de discipline opţionale şi facultative, special 

concepute pentru a se urmǎri dezvoltarea la studenţi a capacitǎţilor de adaptare la 

schimbare, a abilitǎţilor de lider, de comunicare, a creativitǎţii şi a capacitǎţii de 

inovare. 

În contextul actual, competiţia pe piaţa educaţionalǎ a devenit deosebit de acerbǎ, iar 

universitatea noastrǎ trebuie sǎ îşi promoveze imaginea prin toate mijloacele; modalitatea de 

acţiune imediatǎ este revizuirea componenţei şi atribuţiunilor organismului care se ocupǎ de 

imaginea universitǎţii, angrenând în acest demers cadre didactice de valoare şi cu experienţǎ de la 
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Facultatea de Sociologie, dar şi alţi membri ai corpului didactic or nedidactic cu competenţe şi 

talent în comunicare.  

Pentru îmbunǎtǎţirea performanţelor în domeniul educaţional universitatea trebuie sǎ-şi 

adapteze permanent sistemul de management al calitǎţii procesului educaţional, astfel încât sǎ poatǎ 

face faţǎ în orice moment cerinţelor impuse de standardele de calitate. Direcţiile de acţiune în acest 

scop sunt: 

- autoevaluarea periodicǎ a programelor de studii de licenţǎ, masterat şi doctorat; 

- evaluarea anualǎ internǎ a rezultatelor obţinute în programele de studii organizate; 

- dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor interne de autoevaluare, pentru creşterea 

calitǎţii tuturor activitǎţilor din universitate; 

- implementarea unui mecanism transparent cu privire la evaluarea permanentǎ a calitǎţii 

procesului de învǎţǎmânt, a cǎrei evolutie sǎ poatǎ fi urmǎritǎ permanent (prin postare pe 

site-ul universitǎţii); 

- integrarea universitǎţii într-un proces periodic, dar permanent de evaluare internaţionalǎ 

pentru creşterea reputaţiei şi vizibilitǎţii internaţionale; 

Un alt obiectiv important îl constituie învǎţǎmântul destinat formǎrii continui, cu accent pe 

reactualizarea competenţelor dobândite, dar şi pe obţinerea de noi competenţe, în concordanţǎ cu 

progresele ştiinţifico-tehnice şi economice; este necesarǎ crearea unor structuri instituţionale adecvate, 

cu rol de elaborare a strategiilor şi de coordonare a eforturilor facultǎţilor şi departamentelor de a 

implementa programe modulare, flexibile, adaptate profilului şi nevoilor educaţionale ale cursanţilor 

sau adaptate cerinţelor exprimate de cǎtre agenţii economici. Programele şi cursurile postuniversitare 

trebuie implementate în strânsǎ cooperare/parteneriat cu agenţi economici, asociaţii profesionale 

ori cu universitǎţi de profil similar (prin participare în consorţii, la toate nivelurile). 

Aceleaşi modalitǎţi de parteneriat cu mediul socio-economic vor fi avute în vedere şi în 

cazul programelor de master şi de pregǎtire prin doctorat, în ideea facilitǎrii absorbţiei pe piaţa 

forţei de muncǎ a absolvenţilor, într-un numǎr cât mai mare. O atenţie specialǎ va fi acordatǎ 

programelor din cadrul şcolii doctorale, care vor fi corelate cu prioritǎţile cuprinse în strategia 

naţionalǎ de cercetare-dezvoltare pânǎ în 2020 şi în perspectivǎ. 

 

V. MANAGEMENTUL CERCETǍRII ŞTIINŢIFICE 

 

Unul dintre pilonii importanţi ai dezvoltǎrii Universitǎţii din Craiova este cercetarea 

ştiinţificǎ; urmǎtorii ani trebuie sǎ consolideze şi sǎ îmbunǎtǎţeascǎ activitatea de cercetare 

ştiinţificǎ, întrucât poziţia ocupatǎ în prezent de universitatea noastrǎ pe eşichierul cercetǎrii 

teoretice şi aplicate româneşti nu este conformǎ posibilitǎţilor sale. În acelaşi timp, universitatea 

noastrǎ trebuie sǎ se afirme şi pe plan european şi mondial, prin parteneriate de cercetare şi prin 

participare la programe comune cu universitǎţi de prestigiu de peste hotare. 
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 Universitatea noastrǎ trebuie sǎ îşi axeze activitatea de cercetare pe domeniile prioritare 

cuprinse în programul european Orizont 2020: 

- Noi surse de energie sigure, ecologice şi eficiente; 

- Mijloace şi tehnologii pentru transporturi inteligente, ecologice şi integrate; 

- Sǎnǎtate, schimbǎri demografice şi bunǎstare; 

- Securitate alimentarǎ, agriculturǎ şi silviculturǎ durabile, cercetǎri marine şi maritime, 

studierea apelor interioare, bioeconomie; 

- Acţiuni de combatere a schimbǎrilor climatice şi ale mediului, utilizarea eficientǎ a 

resurselor şi materiilor prime; 

- Europa într-o lume în schimbare, spre o societate sigurǎ, protejarea libertǎţii şi securitǎţii 

continentului şi a cetǎţenilor sǎi. 

La acestea trebuie adǎugate şi direcţiile prioritare conţinute în Strategia naţionalǎ de 

dezvoltare, cercetare şi inovare, respectiv: 

- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor ; 

- spaţiu şi securitate; 

- nanotehnologii, biotehnologii, materialele avansate, sisteme avansate de fabricaţie şi de 

prelucrare.  

Pentru stimularea cercetǎrii în cadrul departamentelor şi a centrelor de cercetare, ca şi a 

competiţiei interne în cercetare, se vor adopta urmǎtoarele mǎsuri: 

- se va relua organizarea competiţiilor interne pe proiecte, în special pentru tinerii 

cercetǎtori cu rezultate vizibile; 

- se va stimula constituirea de grupuri de cercetare inter-disciplinarǎ, sub tutela 

conducǎtorilor de doctorat din universitate cu rezultate deosebite, sub egida INCESA 

sau a centrelor de cercetare recunoscute în Universitate; 

- se va urmǎri atragerea în cercetare a studenţilor masteranzi/doctoranzi cu 

performanţe deosebite (din Universitate dar şi din alte universitǎţi), oferindu-le inclusiv 

ajutor financiar în diseminarea rezultatelor muncii lor; 

- se va continua tradiţia premierii rezultatelor remarcabile (brevete, aplicaţii şi 

realizǎri tehnice deosebite, articole publicate în reviste cu factor de impact ridicat); 

- se va crea o bazǎ de date performantǎ cu rezultatele cercetǎrii, uşor accesibilǎ din 

universitate, se vor extinde şi permanentiza abonamentele la baze de date 

internaţionale utile cercetǎrii; 

- se va acorda, în continuare, o atenţie deosebitǎ îmbunǎtǎţirii infrastructurii de 

cercetare, dar şi de laboratoare didactice, prin achiziţia de echipamente de ultimǎ 

generaţie, în mǎsura în care resursele financiare vor permite. 

La nivelul Şcolii doctorale se va implementa un mecanism mai flexibil, care sǎ permitǎ 

ridicarea standardelor specifice de pregǎtire şi sǎ devinǎ principala resursǎ de tineri cercetǎtori. Se 
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va impulsiona cooperarea cu mediul economic şi social, pentru identificarea problemelor specifice 

acestuia, care pot fi rezolvate în universitate, mergând pânǎ la dezvoltarea în cooperare a unor 

facilitǎţi de cercetare utilizabile în comun de ambii parteneri şi chiar pânǎ la transfer de 

tehnologie fundamentat juridic între partenerul economic şi universitate. 

Deşi Universitatea din Craiova se manifestǎ ca un actor de top în domeniul educaţional, 

ponderea cercetǎrii ştiinţifice (ca activitate complementarǎ educaţiei pentru formarea absolvenţilor 

cu abilitǎţi şi competenţe deosebite) trebuie sǎ creascǎ în urmǎtorii ani, pentru a putea deveni atât 

un important factor de vizibilitate internaţionalǎ, cât şi un important pilon de stabilitate financiarǎ. 

Nu putem obţine rezultate, dacǎ nu investim în oameni şi în ideile lor! 

    

VI. MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE 
 

Deşi Resursa Umanǎ reprezintǎ, stricto-senso, o listǎ, un registru cu posturi de diverse 

categorii, pe diverse niveluri, cuantificabilǎ aşadar contabiliceşte ca oricare altǎ resursǎ de altǎ 

naturǎ (materialǎ, financiarǎ, de timp etc), resursa umanǎ, ca suma tuturor angajaţilor unei 

instituţii, ponderatǎ cu nivelul lor de pregǎtire şi de competenţǎ, reprezintǎ cel mai valoros capital. 

De fapt, se poate spune cǎ Universitatea suntem noi (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, 

personal tehnico-economic etc.),  cei care de ani mai mulţi sau mai puţini ne-am identificat cu 

destinele sale, am reprezentat-o (mai bine sau mai puţin bine) în toate ocaziile, i-am dat forţa sǎ 

reziste şi sǎ treacǎ prin toate schimbǎrile din anii existenţei sale. 

 Este normal, aşadar, ca sǎ existe o preocupare constantǎ în a îmbunǎtǎţi permanent 

calitatea resursei umane la toate nivelurile, pentru cǎ, în fond, corpul profesoral al unei 

universitǎţi este şi trebuie sǎ fie o comunitate de elite, care, la rândul sǎu, are ca menire formarea şi 

promovarea noilor elite intelectuale din rândul studenţilor, dar se preocupǎ permanent şi de propria 

sa evoluţie spre mai bine. În nicio circumstanţǎ acest proces nu trebuie întrerupt, pentru cǎ 

pierderea unui cadru universitar de valoare poate fi comparatǎ cu închiderea unei biblioteci.... 

 Universitatea noastrǎ se aflǎ de câţiva ani în plin proces de schimb de generaţii. Nu pot sǎ nu 

remarc faptul cǎ, din considerente de resurse de altǎ naturǎ, resursa umanǎ a fost de multe ori neglijatǎ. 

Nu pot sǎ nu amintesc faptul cǎ, în anul 2014, nu s-a vrut a se gǎsi soluţii pentru menţinerea în 

Universitate a celor 35 de asistenţi/lectori (deja formaţi din punct de vedere didactic şi ca cercetǎtori) 

şi a mai multor tehnicieni angajaţi pe perioadǎ nedeterminatǎ (care acum s-au reorientat profesional). 

Tocmai aceasta doresc sǎ previn: accentuarea depopulǎrii departamentelor şi dezechilibrarea 

statelor de funcţii, afectate atât de pensionǎri, cât şi de imposibilitatea de a angaja alte cadre 

didactice (în special tineri). 

Prin specificul muncii noastre, fiecare cadru didactic sau nedidactic reprezintǎ o entitate cu 

nevoi, aspiraţii şi posibilitǎţi de exprimare diferite, dar care trebuie canalizate spre binele comun, şi 

nu trebuie create false dezechilibre ori false conflicte între diverse astfel de entitǎţi ori grupuri. 
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 Principiile care trebuie sǎ stea la baza managementului resursei umane au fost explicitate 

deja în cap. I al prezentului material. Direcţiile prioritare care vor fi adoptate pot fi astfel sintetizate: 

- promovarea climatului de performanţǎ, probitate, eticǎ, echitate şi dialog în 

comunitatea universitarǎ; 

- menţinerea şi stimularea dialogului sindical, pentru dezbaterea cât mai multor probleme 

ale universitǎţii; 

- asigurarea condiţiilor de muncǎ optime, dar şi a condiţiilor de dezvoltare profesionalǎ şi 

de evoluţie în carierǎ; 

- cǎutarea permanentǎ şi selecţia tinerilor cu potenţial didactic şi de cercetare, care îşi 

doresc cariere universitare, ca şi atragerea lor sub diverse forme în activitǎţi didactice; 

- salarizare decentǎ şi echilibratǎ, în limitele legii, (deopotrivǎ pentru personalul 

didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi cel administrativ), în acord cu importanţa 

misiunii în societate a membrilor mediului academic; 

- stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premierea performanţelor atât în sfera 

educaţiei, cât şi a cercetǎrii; 

- stimularea autoperfecţionǎrii cadrelor didactice şi de cercetare (prin formare continuǎ, 

participarea la proiecte de tip DRU etc.); 

- încurajarea cadrelor didactice şi a cercetǎtorilor de a activa în organisme profesionale şi 

ştiinţifice de prestigiu din ţarǎ şi din strǎinǎtate; 

- încurajarea şi susţinerea, în condiţiile legii, a mobilitǎţii cadrelor didactice la nivel 

naţional şi internaţional; 

- pǎstrarea în comunitatea academicǎ şi susţinerea activitǎţii didactice şi de cercetare, şi 

dupǎ împlinirea vârstei de pensionare, a  profesorilor valoroşi, cu realizǎri deosebite, 

a conducǎtorilor de doctorat, a personalitǎţilor creatoare de şcoalǎ, cu largǎ recunoaştere 

naţionalǎ şi internaţionalǎ, pentru valorificarea în continuare a experienţei lor. Soluţii 

pentru retribuirea lor se pot identifica (de ex: plata parţialǎ din fondul departamentului şi 

din fondul centralizat, ori prin intermediul unei fundaţii cu specific ştiinţific şi educativ 

asociate Universitǎţii din Craiova, finanţatǎ, conform legii, prin contribuţii de la 

persoane fizice ori juridice); 

- sprijinirea cadrelor didactice în promovarea în carierǎ, cu precǎdere a celor tinere, 

prin acordarea de mijloace specifice de finanţare a diseminǎrii rezultatelor muncii lor 

sub egida Universitǎţii din Craiova publicǎrii de articole în reviste cu factor de influenţǎ 

ridicat, competiţii interne pentru granturi etc.; 

- extinderea sistemului de evaluare colegialǎ, respectiv din partea studenţilor, pentru 

fiecare cadru didactic, în scopul îmbunǎtǎţirii activitǎţii didactice şi de tutoriat;  

- extinderea participǎrii universitǎţii în proiecte tip DRU, pentru asigurarea de burse 

doctorale şi postdoctorale. 
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În calitate de Rector voi fi permanent receptiv la toate problemele angajaţilor universitǎţii, 

voi fi deschis dialogului şi voi fi echidistant, având întotdeauna în minte faptul cǎ întâi am fost şi 

suntem colegi şi abia apoi avem (vremelnic!) anumite funcţii, iar în acest spirit orice problemǎ îşi 

poate gǎsi rezolvarea. 

 

VII. PARTENERIATUL STUDENT-UNIVERSITATE 
 

Prin esenţa activitǎţii universitare, studentul este centrul preocupǎrilor corpului profesoral, 

pregǎtirea sa pentru viitoarea carierǎ, precum şi dezvoltarea sa personalǎ fiind ţinta tuturor 

acţiunilor didactice, sociale, culturale şi de altǎ naturǎ desfǎşurate în spaţiul academic. 

În actul educaţional şi decizional studentul trebuie sǎ fie cu adevǎrat partenerul 

universitǎţii; din acest motiv universitatea trebuie sǎ-i asigure servicii de cea mai înaltǎ calitate atât 

din punct de vedere al activitǎţilor didactice propriu-zise, cât şi al activitǎţilor-suport asociate 

(cǎmine, cantine, biblioteci, servicii IT, asistenţǎ medicalǎ, consiliere profesionalǎ şi asistenţǎ 

pentru viitoarea carierǎ, servicii culturale, sportive, facilitǎţi de petrecere a timpului liber etc.), 

încurajând, în acelaşi timp, responsabilitatea personalǎ individualǎ, prin conştientizarea rolului 

studentului în cadrul acestui mecanism complex. 

Întreg acest mecanism trebuie sǎ se bazeze pe: 

- promovarea valorii în pregǎtirea profesionalǎ (prin promovarea conduitei corecte 

privind munca, lucrul în colectiv, cinstea, corectitudinea, moralitatea, toleranţa şi 

respectul reciproc); 

- promovarea libertǎţii academice şi a libertǎţii de opinie şi de asociere; 

- promovarea principiilor de eticǎ şi de deontologie profesionalǎ în rândurile studenţilor 

(prin descurajarea şi sancţionarea oricǎror practici de fraudare a examenelor, precum 

şi descurajarea şi sancţionarea plagiatului lucrǎrilor semestriale/proiectelor ori a 

lucrǎrilor de finalizare a studiilor); 

- amplificarea dimensiunii sociale a universitǎţii, prin promovarea accesului la studii 

superioare a unui numǎr cât mai mare de tineri (inclusiv din mediile defavorizate, ori a 

celor cu dizabilitǎţi), dar şi a celor de vârsta a doua, care doresc sǎ se reorienteze 

profesional ori sǎ-şi completeze studiile. 

Direcţiile de urmat în viitor pentru promovarea parteneriatului student-universitate la 

adevǎrata dimensiune şi pentru ridicarea nivelului de pregǎtire a studenţilor (sub aspect atât 

profesional, cât şi de culturǎ generalǎ şi de educaţie pentru viaţǎ) sunt: 

- menţinera la nivel ridicat şi dezvoltarea corelatǎ cu nevoile socio-economice ale pieţei a 

competenţelor în domeniul de pregǎtire a studentului; 

- formarea de competenţe noi, specifice interacţiunii cu alţi actori sociali, de tipul 

competenţelor de comunicare, relaţionare, cognitiv-comportamentale, de elaborare de 

strategii de dezvoltare proprie sau instituţionalǎ etc; 
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- facilitarea accesului la învǎţarea a cel puţin încǎ o limbǎ strǎinǎ faţǎ de cea studiatǎ în 

primii ani de facultate, în contextul în care accesul pe piaţa muncii din întreg spaţiul 

european este tot mai posibil. De interes va fi ca, sub egida departamentelor de limbi 

strǎine, sǎ se pregǎteascǎ materiale didactice specifice şi cadre de specialitate capabile 

sǎ susţinǎ cursuri de limbi strǎine aplicate domeniilor de activitate (tehnic, agricol, 

ştiinţe exacte etc), astfel încât atestatele privind abilitǎţile lingvistice obţinute de studenţi 

la finalizarea respectivelor module sǎ aibǎ acoperire realǎ; 

- încurajarea mobilitǎţii studenţilor (prin participarea la diverse programe europene, dar 

şi naţionale), care sǎ le asigure experienţe noi (privind sistemele de educaţie, practicǎ de 

specialitate etc); 

- mutarea centrului de greutate al pregǎtirii spre activitǎţi practice, aplicative. Se va 

extinde cooperarea cu alte universitǎţi, cu agenţi economici sau instituţii ale statului 

pentru asigurarea programelor de practicǎ, de internship sau a acţiunilor de voluntariat 

ale studenţilor, cu respectarea prevederilor legale; 

- experimentarea unui sistem, bazat pe credite transferabile, prin care un student sǎ poatǎ 

opta pentru unul sau mai multe cursuri susţinute şi la alte facultǎţi decât cea pe care o 

urmeazǎ; 

- atragerea studenţilor de top, încǎ din anii superiori ai ciclului de licenţǎ, ori de la 

masterat, în activitǎţi de cercetare, remunerate în condiţiile legii; 

- promovarea dialogului cu studenţii şi cu organizaţiile studenţeşti reprezentative (cum 

sunt cele de tip sindical sau profesional), pentru îmbunǎtǎţirea permanentǎ a cadrului 

legislativ şi procedural de interacţiune student-universitate/facultate/departament/cadru 

didactic. În acest sens se vor îmbunǎtǎţi şi mijloacele de interacţiune, inclusiv prin 

crearea şi dezvoltarea unui portal dedicat, care va permite identificarea şi rezolvarea 

operativǎ a problemelor; 

- stimularea şi ajutarea studenţilor „de vârsta a doua” sǎ abordeze studiile universitare 

în paralel cu activitatea de bazǎ în care sunt angrenaţi prin încurajarea studiilor cu 

frecvenţǎ redusǎ, a studiilor „la distanţǎ”, dar şi prin adaptarea programelor orare ale 

studiilor „la zi”; 

- stimularea performanţei prin acordarea de burse de studiu (într-un sistem diferenţiat, 

în funcţie de specificul fiecǎrui domeniu sau de specificul facultǎţii, dar aplicând criterii 

obiective, nediscriminatorii). Sistemul de burse poate fi extins, în condiţiile legii şi 

respectǎrii procedurilor specifice universitǎţii, pentru studenţii cu probleme familiale de 

subzistenţǎ, din mediul rural, defavorizaţi ori cu dizabilitǎţi; 

- atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru suplimentarea fondului de burse 

şi pentru acordarea de sprijin financiar; 



 13 

- recompensarea excelenţei (premii pentru realizǎri deosebite, premii pentru şefii de 

promoţie, susţinerea suplimentarǎ a studenţilor merituoşi implicaţi în programe de 

mobilitate ale Uniunii Europene); 

- asigurarea, în mǎsura posibilitǎţilor, a cazǎrii în cǎminele universitǎţii a studenţilor din 

alte localitǎţi, cu prioritate pentru studenţii merituoşi, dar şi pentru cei cu probleme de 

naturǎ familialǎ; 

- încurajarea activitǎţilor studenţeşti extracurriculare (prin colaborare între universitate 

şi organizaţiile şi asociaţiile studenţeşti din universitate, pe de-o parte, şi organizaţii non-

guvernamentale, firme şi agenţi economici din sectorul privat ori din sectorul public, pe 

de altǎ parte); 

- sprijinirea studenţilor pentru a beneficia de cât mai multe locuri gratuite în tabere sau în 

locuri de recreere; 

- încurajarea participǎrii studenţeşti la viaţa socio-culturalǎ a oraşului Craiova, nu 

numai pasiv, ca spectatori, ci şi ca paricipare activǎ. În acest sens se vor stabili 

colaborǎri cu principalele instituţii de culturǎ, artǎ, sport din Craiova; 

- extinderea activitǎţii CCOP, pentru a putea asigura servicii specializate gratuite de 

consiliere în domeniul ofertei educaţionale şi al dezvoltǎrii carierei; 

- înfiinţarea, sub egida sau în paralel cu CCOP, a unei structuri care sǎ se ocupe activ de 

gǎsirea locurilor de muncǎ pentru absolvenţi şi de promovarea studenţilor cu rezultate 

deosebite, în vederea facilitǎrii obţinerii internship-urilor, a implicǎrii sub formǎ de 

voluntariat şi chiar a angajǎrii; 

- încurajarea absolvenţilor cu cele mai bune rezultate profesionale sǎ se alǎture cadrelor 

didactice ale universitǎţii în calitate de personal didactic sau de cercetǎtori/doctoranzi în 

cadrul structurilor special create în universitate (Şcoala Doctoralǎ, INCESA etc). 

În contextul actual dificil, când în România numǎrul absolvenţilor de liceu este în scǎdere, 

iar nivelul lor mediu de pregǎtire este, de asemenea, în declin, strategia de atragere a candidaţilor 

tineri trebuie permanent actualizatǎ, ţinând cont de preocupǎrile lor şi de tendinţele de pe piaţa 

forţei de muncǎ. În aceeaşi direcţie trebuie acţionat şi pentru atragerea candidaţilor de vârstǎ medie 

pentru activitatea de formare continuǎ, dar şi pentru completarea studiilor ori reconversie 

profesionalǎ. 

Universitatea din Craiova trebuie sǎ devinǎ un actor important atât pe plan european, cât şi 

mondial. Declaraţia de la Bologna a reprezentat prima etapǎ în construirea Spaţiului European al 

Învǎţǎmântului Superior, la care au aderat pânǎ în prezent 47 de ţǎri. În consecinţǎ, recrutarea 

studenţilor se va face pe o piaţǎ globalǎ, iar misiunea universitǎţii este cu atât mai dificilǎ. 

Atât pentru progresul universitǎţii noastre, cât şi pentru atragerea absolvenţilor de top ai 

liceelor de a se orienta spre învǎţǎmântul superior românesc, este nevoie sǎ se acţioneze în 

urmǎtoarele direcţii: 
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- extinderea şi diversificarea colaborǎrilor cu universitǎţi din strǎinǎtate, în mod special 

cu cele din spaţiul european, în proiecte comune; 

- stabilirea de platforme educaţionale comune cu alte universitǎţi din Europa, în vederea 

dezvoltǎrii unor programe de studii în colaborare; 

- dezvoltarea unor programe de studii noi şi extinderea programelor existente destinate 

atragerii cetǎţenilor de naţionalitate românǎ ai ţǎrilor vecine; 

- atragerea unui numǎr cât mai mare de doctoranzi strǎini, inclusiv prin extinderea 

programelor de cotutelǎ. 

Uşa cabinetului meu va fi permanent deschisǎ studenţilor. Voi fi mereu în mijlocul lor şi 

îi voi sprijini în orice demers constructiv. Le cer în schimb prezenţǎ la activitǎţile didactice, 

seriozitate, continuitate şi perseverenţǎ în pregǎtirea profesionalǎ. 

 

VIII. MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV ŞI ECONOMICO-FINANCIAR 

 

 

În domeniul administrativ acţiunile vor fi direcţionate spre creşterea performanţei celor 

implicaţi, concomitent cu reducerea birocraţiei. În etapa actualǎ universitatea are implementate 

sisteme informatice atât pentru gestionarea resurselor umane, precum şi a situaţiei şcolare a 

studenţilor sau a procesului de admitere, cât şi pentru contabilitate şi pentru managementul 

resurselor materiale. Acestea trebuie modernizate, integrate şi securizate în continuare. 

Se intenţioneazǎ implementarea în urmǎtorii doi ani a unui sistem informatic modern, 

integrat şi a unui set de proceduri pentru eficientizarea activitǎţii, care sǎ permitǎ generarea 

tuturor documentelor necesare administraţiei universitǎţii, concomitent cu introducerea semnǎturii 

electronice. În acest fel se vor reduce substanţial costurile materiale şi cu forţa de muncǎ din 

domeniul administraţiei, iar timpul necesar demarǎrii unor proceduri sau pentru procesarea actelor 

se va diminua considerabil şi se va asigura un grad de transparenţǎ decizionalǎ mult mai ridicat. În 

acest sens voi promova apariţia pe site-ul universitǎţii a  unui „jurnal informativ” cu apariţie 

periodicǎ, care sǎ prezinte membrilor universitǎţii, pe lângǎ deciziile adoptate de structurile de 

conducere (Senat, Consiliu de administraţie), principalele documente elaborate de cǎtre structurile 

administrative, actele normative relevante pentru comunitatea universitarǎ, dar şi alte aspecte ale 

vieţii şi activitǎţii universitare (succese ale cadrelor didactice şi ale colectivelor de cercetare, 

premieri naţionale şi internaţionale etc.) 

Un alt aspect extrem de important este continuarea procesului de dimensionare corectǎ a 

necesarului de personal didactic auxiliar şi a celui nedidactic (imperios necesar asigurǎrii unei 

activitǎţi didactice şi/sau administrative de calitate), iar acolo unde se dovedeşte necesar, se va 

proceda, în condiţiile legii, la angajare de personal didactic auxiliar şi/sau nedidactic. 

Se va acorda sprijin material şi uman structurilor administrative cu atribuţii în domeniul 

promovǎrii, implementǎrii şi gestionǎrii proiectelor cu finanţare nerambursabilǎ. 
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Se va sprijini activitatea compartimentului de protecţia muncii, avându-se în vedere 

colaborarea mai strânsǎ cu Inspectoratul Teritorial pentru Probleme de Muncǎ şi cu ISU Dolj, 

respectiv cu IGSU. Nu în ultimul rând se va demara implementarea unui sistem de securitate pentru 

accesul în spaţiile de învǎţǎmânt, în campusurile universitǎţii, precum şi în alte spaţii ale universitǎţii 

(biblioteci, sǎli de lecturǎ, sala de sport etc.) bazat pe cartele de acces. Pentru a facilita accesul 

persoanelor cu dizabilitǎţi în spaţiile universitǎţii se va demara de îndatǎ o acţiune de identificare a 

spaţiilor cu dificultǎţi de acces şi, acolo unde este cazul, se vor construi sau reconstrui rampe, 

respectiv se vor monta ascensoare speciale. 

În ceea ce priveşte aspectele economico-financiare, se intenţioneazǎ o regândire a 

gestionǎrii şi distribuirii resurselor financiare, prin mecanisme mai simple şi mai transparente, 

pentru asigurarea sustenabilitǎţii financiare a universitǎţii pe termen mediu şi lung. Propun 

resetarea situaţiei financiare a departamentelor începând cu noul an de execuţie financiarǎ. De 

asemenea, propun sǎ se renunţe la dispersarea resurselor în prea multe conturi aferente unui prea 

mare numǎr de activitǎţi. 

Deşi finanţarea prin contract instituţional este tot mai redusǎ de la an la an, iar resursa de 

studenţi echivalenţi este în diminuare, ca şi resursa de studenţi cu taxǎ, se pot gǎsi cǎi de 

supravieţuire prin care sǎ se asigure şi plata salariilor, dar şi a utilitǎţilor, a echipamentelor, 

consumabilelor şi a investiţiilor deja demarate. 

O direcţie foarte importantǎ o constituie reducerea costurilor de funcţionare a universitǎţii 

(prin investiţii iniţiale mari în reabilitarea spaţiilor, dar cu amortizare rapidǎ în timp ca urmare a 

reducerii cheltuielilor de întreţinere, dar şi prin gestionarea eficientǎ a activitǎţii personalului 

auxiliar aferent). 

Foarte importantǎ este participarea la competiţii de proiecte care implicǎ dezvoltarea 

infrastructurii didactice şi de cercetare, dar şi cooperǎri în cadrul parteneriatelor naţionale şi 

internaţionale. 

Atragerea de fonduri private (prin finanţǎri de programe de studii şi/sau acordǎri de burse 

de studii) va fi o direcţie prioritarǎ în activitatea managerialǎ, în scopul reducerii presiunii 

financiare pe finanţarea de bazǎ. De asemenea, se intenţioneazǎ punerea în valoare a bazei 

tehnico-materiale a universitǎţii prin proiecte care sǎ aducǎ venituri suplimentare (ateliere-şcoalǎ, 

unde studenţii pot face şi practica, un service auto cu staţie ITP, o bazǎ sportivǎ multifuncţionalǎ cu 

un centru spa aferent, cabinete de kinetoterapie etc.). O atenţie deosebitǎ se va acorda staţiunilor 

agricole ale universitǎţii (Staţiunea Caracal, Staţiunea Viticolǎ Banu-Mǎrǎcine, Staţiunea Pomicolǎ 

Rm. Vâlcea etc.), care reprezintǎ excelente baze pentru practica studenţeascǎ de specialitate, dar şi 

surse de venituri extrabugetare (prin diversificarea producţiei, orientarea spre culturi bio, de plante 

medicinale, de plante ornamentale etc.).  
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Vor fi continuate investiţiile pe termen lung deja demarate; concomitent se vor identifica 

urgenţele investiţionale pe termen scurt şi mediu, dar şi noile cerinţe privind investiţiile pe termen 

lung sub toate aspectele (infrastructurǎ, dotare tehnico-materialǎ, resursǎ umanǎ). 

Propun ca localul Facultǎţii de Mecanicǎ sǎ rǎmânǎ alocat scopului sǎu iniţial, destinat 

învǎţǎmântului superior, la dispoziţia facultǎţii titulare şi, dupǎ nevoie, şi altor facultǎţi; pentru 

Liceul „Voltaire” am identificat o locaţie mult mai adecvatǎ în care sǎ-şi desfǎşoare activitatea, 

locaţie de ale cǎrei spaţii sǎ mai poatǎ beneficia în scop didactic şi alte facultǎţi din universitate, iar 

în fostele ateliere-şcoalǎ ale acesteia sǎ se poatǎ dezvolta şi centre/ateliere de microproducţie. 

O prioritate o constituie reabilitarea clǎdirilor de pe platforma de est a oraşului, în special a 

clǎdirii-turn. Pentru reducerea cheltuielilor cu utilitǎţile voi demara un program de izolare termicǎ 

a clǎdirilor din patrimoniul universitǎţii care necesitǎ acest lucru, de modernizare a sistemelor de 

iluminat şi de implementare a sistemelor de monitorizare şi contorizare inteligente, evident, 

având sprijinul colegilor de profil energetic de la Facultatea de Inginerie Electricǎ. 

De asemenea, voi supune analizei Consiliului de Administraţie şi Senatului Universitǎţii 

situaţia clǎdirii S200, eterna problemǎ a universitǎţii din ultimele douǎ decenii; ca soluţii de 

punere în valoare ar putea fi: a) finalizarea conform proiectului iniţial în cadrul unui/unor proiect(e) 

cu fonduri europene; b) transformarea în parc tehnologic IT şi atragerea treptatǎ de finanţare 

complementarǎ; c) transferul cǎtre municipalitate la schimb cu alte spaţii propice activitǎţilor 

specifice universitǎţii. 

Vom putea aduce Universitatea din Craiova pe poziţie fruntaşǎ între universitǎţile româneşti 

şi europene dacǎ va fi condusǎ de un rector cu experienţǎ managerialǎ şi cu prestigiu ştiinţific 

recunoscut, conştient de misiunea sa şi cu o viziune clarǎ asupra obiectivelor de urmat, capabil sǎ 

transforme viziunea în program strategic, la implementarea cǎruia sǎ fie ajutat de o echipǎ de lideri 

puternici, învestiţi cu încrederea lor de cǎtre principalii actori ai procesului educaţional, cadrele 

didactice şi studenţii. 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Romulus LUNGU 


