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DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
 
 În perioada de raportare Departamentul de Managementul Calității a operat în 
asigurarea calității procesului de învățământ prin intermediul Consiliului Calității și Comisiei 
de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Ucv. 
 
 Componenţa Consiliului Calităţii a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al UCv 
in data de 01.06.2016 şi de Senatul UCv în şedinţa din data de 30.06.2016 este următoarea: 
Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii a UCv este organul decizional, organizat în 
temeiul Legii 87/2006, prin cooptarea de reprezentanţi ai mediului economic, sindicatelor şi 
studenţilor. Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Ucv, avizată în 
ședința Consiliului de Administrație din 23.11.2016 este următoarea: 
 

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

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

Activitatea Livrabil Aprobare 
Revizuire componenţă 
CEAC-UCv 

Lista Componenţi CEAC CA UCv 
Senat Ucv 

Revizuire componenţă CC-
UCv 

Lista Componenţi CC CA UCv 
Senat Ucv 

Organizarea şi operarea 
structurilor din subordinea 
DMC 

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

Prorectorat 
P1/PSAC 
Senat Ucv 

Actualizare pagina web 
DMC 

Pagina web DMC, http://cis01.central.ucv.ro 
 

Director DMC 
CC UCv 

 
1. 2. ACTIVITĂŢI DE PLANIFICARE 

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

Elaborarea Planului Operaţional al 
DMC  

Planul Operaţional al DMC pentru anul 
2019 

Prorectorat 
P1/PSAC 

Participarea la elaborarea Planului 
Operaţional al UCv  

Secţiunile Planului Operaţional al UCv 
pentru anul 2019 

CA UCv 
Senat Ucv 

 
1. 3. ACTIVITĂŢI DE REGLEMENTARE INTERNĂ - LA NIVELUL UCV 

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

Activitatea Livrabil Aprobare 
Controlul documentelor și 
înregistrărilor – miniportal DMC / 
Manualul Calităţii 

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

CC UCv  
CIC 

Auditul de monitorizare nr. 1 CTT-
INCESA  

Raport de audit  Director INCESA 

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

Instrument IT de evaluare on-lin  CC Ucv 
 

Actualizare şablon stat de funcţii 
departamente academice 

Şablon „Stat de funcţii”- foaie Excel cu 
verificator 

CC UCv 

Actualizare şablon plan de 
învăţământ  

Şablon „Plan de învăţământ”- foaie 
Excel cu verificator 

CC UCv 

http://cis01.central.ucv.ro/
http://cis01.central.ucv.ro/dmc/tmp/
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1. 4. IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL LA DMC 

 În anul 2018, la DMC erau  implementate 16/16 standarde de control 
intern/managerial, în conformitate cu Ordinul  nr. 400 din 12 iunie 2015 emis de Secretariatul 
General al Guvernului și publicat in MO nr. 444/22.06.2015.  
 

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

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

asigurării calităţii educaţiei în universitate 
 

a. ANALIZA OFERTEI DE PROGRAME DE STUDII A UCV 
 În perioada de raportare DMC a procedat la inventarierea programelor de studii 
inactive de licență și de master și a monitorizat actualizarea tuturor planurilor de invățământ 
pentru programele de licență și master în conformitate cu cerintele standardelor ARACIS, 
dupa cum urmeaza:  
a) programe de studii de licenţă (PSL) 

 Nr. studenţi 
licenţă 

(la 1 oct 
2018) 

Nr. de programe de 
studii licenţă 
(la 1 oct 2018) 

Ştiinţe 1154 12 
Educaţie Fizică şi Sport 624 4 
Litere 1158 15 
Economie şi Administrarea Afacerilor 1618 17 
Teologie Ortodoxă 343 3 
Drept 1525 4 
Ştiinţe Sociale 565 6 
Mecanică 818 9 
Inginerie Electrică 743 7 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 1385 7 
Agronomie 904 6 
Horticultură 471 5 

 
b) programe de studii de master (PSM) 

Facultatea Nr. studenţi 
master 
(la 1 oct 

2018) 

Nr. de programe de 
studii master 
(la 1 oct 2018) 

Ştiinţe 410 10 
Educaţie Fizică şi Sport 295 4 
Litere 436 10 
Economie şi Administrarea Afacerilor 738 16 
Teologie Ortodoxă 95 2 
Drept 298 9 
Ştiinţe Sociale 254 6 
Mecanică 282 10 
Inginerie Electrică 260 6 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 350 8 
Agronomie 241 3 
Horticultură 220 6 
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b. ANALIZA ŞI AVIZAREA RAPOARTELOR DE AUTOEVALUARE ÎN VEDEREA 
AUTORIZĂRII PROVIZORII / ACREDITĂRII / EVALUĂRII PERIODICE DE CĂTRE 
ARACIS 

 
 În perioada de raportare, CEAC a procedat la avizarea rapoartelor de autoevaluare a 16 
programe de studii de licenţă în vederea evaluării externe – ARACIS pentru autorizare 
provizorie/acreditare/evaluare periodică şi respectiv acreditare/încadrare în domeniu acreditat 
a 2 programe de studii de master. DMC a referat şi supus aprobării Senatului Ucv, Rapoartele 
de Autoevaluare pentru cele 16 de programe de studiu și pentru toate domeniile de master ale 
UCv, după cum urmează: 
 
Programe 
de studii 

Tip evaluare Denumire program de studii Observaţii 

De licenţă 

Autorizare 
provizorie 

• Cinematografie, fotografie, media 
(Comunicare audiovizuală: 
scenaristică, publicitate media, 
filmologie) (IF) 

 

Acreditare • Măsurători terestre și cadastru (IF) – 
schimbare calificativ 

 

Evaluare 
periodică 

• Finanțe și bănci (IF) 
• Economie și afaceri internaționale 

(IF) 
• Contabilitate și informatică de 

gestiune (IF) 
• Informatică economică (IF) 
• Statistică și previziune economică 

(IF) 
• Management (IF) 
• Marketing (IF) 
• Finanțe și bănci (la Drobeta-Turnu 

Severin) (IF) 
• Fizică informatică (IF) 
• Programul de formare 

psihopedagogică în vederea 
certificării competențelor pentru 
profesia didactic (IF) 

• Programul de formare 
psihopedagogică în vederea 
certificării competențelor pentru 
profesia didactică (Drobeta-Turnu 
Severin) (IF) 

• Inginerie economică industrială (la 
Drobeta-Turnu Severin) 

• Silvicultură (IF) 
• Electromecanică (IF) 

 

De master 

Acreditare • Arte vizuale: Conservare și restaurare 
(IF) 

 

Încadrare în 
domeniu 

• Administrarea afacerilor/Business 
Administration (IF) 

• Administrație publică/Public 
Administration (IF) 

 

Evaluare • Domenii master Cererile de initiere a 
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Programe 
de studii 

Tip evaluare Denumire program de studii Observaţii 

periodică evaluarii pentru 
doua domenii de 
master au fost 
reportate pentru 
anull 2019 

Alte programe • Anul pregătitor de limba română 
pentru cetățenii străini în domeniile: 
1) Matematică și științele naturii; 
2)Științe inginerești; 3) Științe 
biologice și biomedicale; 4) Științe 
sociale; 5) Științe umaniste și arte; 
6) Știința sportului și educației 
fizice; 

 

 
c. MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

Regulamentul  de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodica a programelor 
de studii a fost actualizat și aprobat în ședința Senatului din 6 iulie 2018. Pe baza acestuia a 
fost aplicată procedura de monitorizare anuala a programelor de studii. Rezultatele acestei 
activități, pentru  anul universitar 2017-2018 au fost consemnate în rapoartele de 
monitorizare elaborate pentru  95 de programe, 51 programe de master și 44 programe de 
licenta.  

Denumire indicator Valoarea cumulate 
a indicatorului 

Concluzii 

Nr domenii/programe de master 
monitorizate in anul 2018 (pentru care 
s-a intocmit raport de monitorizare 
conform regulamentului de iniţiere, 
aprobare, monitorizare şi evaluare 
periodică a programelor de studii al 
UCV) 

51 Au fost intocmite rapoarte 
de monitorizare in anul 
universitar 2017-2018 
pentru 57% din numarul 
programelor de master. 

Nr domenii/programe de licenta 
monitorizate in anul 2018 (pentru care 
s-a intocmit raport de monitorizare 
conform regulamentului de iniţiere, 
aprobare, monitorizare şi evaluare 
periodică a programelor de studii al 
UCV) 

44 Au fost intocmite rapoarte 
de monitorizare in anul 
universitar 2017-2018 
pentru 46% din numarul 
programelor de licenta. 

Nr. programe de studii de master la 
care ponderea disciplinelor acoperite 
cu profesori şi conferenţiari este sub 
50% 

6 La aceste programe se 
urmareste modificarea 
valorii indicatorului fie prin 
promovarea cadrelor 
didactice care indeplinesc 
criteriile pentru conferentiar 
sau profesor fie prin 
atragerea unor cadre 
didactice cu titlu didactic 
corespunzator.  
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Denumire indicator Valoarea cumulate 
a indicatorului 

Concluzii 

Nr. programe de studii de master la 
care ponderea cadrelor didactice 
titulare este sub 40%  

0 Nu exista programe de 
studii la care ponderea 
cadrelor didactice titulare 
este sub 40% 

Nr. programe de studii de master la 
care s-au organizat consultări 
periodice cu cadrele didactice, 
angajatorii şi absolvenţii 

64 La aprox. 34% din numarul 
programelor de studii, 
master si licenta au fost 
organizate workshop-uri, 
intalniri sau consultări 
periodice cu cadrele 
didactice, angajatorii și 
absolventii și au fost 
revizuite fisele disciplinelor 
astfel incat sa fie asigurate 
competentele solicitate pe 
piața muncii. Gradul de 
acoperire pe programe poate 
fi mult mai mare deoarece 
unele consultari au vizat 
intregul domeniu, nu doar 
un singur program 

Nr. de programe la care au fost 
revizuite planurile de invatamant in 
anul univ.  2017-2018. 

117 din  Revizuirea planurilor de 
invatamant a avut ca 
obiectiv actualizarea 
structurii astfel incat sa  
corespunda standardelor 
ARACIS din domeniu 

Evaluarea interactiunii student cadru 
didactic 

La peste 70 % dintre programele de studii din 
universitate au fost aplicate chestionare de evaluare 
a interacțiunii student cadru didactic. Rezultatele 
evaluarilor au fost analizate in Consiliile facultăților 
și sunt prezentate detaliat in Raportul anul privind 
evaluarea internăa calității 2017-2018 la  UCV 

Nr. de centre de practica (centralizat 
pentru programele de master si 
licenta) din care: 

În anul universitar 2017-2018 conform rapoartelor 
de monitorizare ale programelor de studii au fost 
funcționale peste 300 de centre de practică pentru 
efectuarea practicii de specialitate astfel: 

in mediul de afaceri privat  177  
in organisme si institutii ale 

statului 
126  

 
3. Concluzii şi perspective 

a. CONCLUZII 
 În perioada de raportare, DMC a realizat nemijlocit toate activităţile prevăzute de Art. 
164 din Carta UCv. 
 
 Principalele realizări din perioada de raportare sunt: 

• Elaborarea „Raportului Anual privind evaluarea internă a calităţii pentru anul 
universitar 2017-2018” – capitolul 7; 

• Analiza şi monitorizarea programelor de studii de licenţă şi de master – capitolul 4; 
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• Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă – capitolul 3, 
concretizate în îmbunăţăţirea de şabloane, metodologii, chestionare, etc. 

b. PERSPECTIVE 
 Se impune continuarea/finalizarea şi iniţierea următoarelor activităţi: 

• Completarea procedurilor aferente Manualelor calităţii (al Ucv si al CTT-INCESA), cu 
proceduri operaţionale; 

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

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

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ (DFC) 

 
1. Programe de studii 

  In perioada de raportare Departamentul de Formare Continuă al Universității din 
Craiova a venit în întâmpinarea cererilor de pe piața muncii cu o bogată ofertă educțională de 
cursuri de formare profesională, de conversie ori postuniversitare, desfășurate la facultăți, 
sub egida DFC. Totuși, s-a observat menținerea trendului descendent în ceea ce privește 
ritmul de dezvoltare și diversificare a ofertei din partea facultăților și a departamentelor 
(manifestat și în anul precedent), deoarece s-au propus programe noi în număr relativ mic. 

Dintre cauzele care au condus la această stare de lucruri se poate remarca evidenta 
restrângere a cererii de cursuri de formare profesională (mai ales în ceea ce privește cursurile 
de lungă durată, cum ar fi cursurile postuniversitare de formare profesională, de 
specializare/perfecționare, precum și cursurile și programe de conversie profesională), piața 
muncii din regiunea Oltenia cunoscând un ritm scăzut de extindere. Totuși, prin eforturile 
cadrelor didactice coordonatoare și ale conducerilor facultăților și universității, în unele domenii 
s-au putut identifica posibilități de începere sau de continuare a colaborării cu mediul economic 
din regiune, finalizabile prin programe de formare continuă. În același timp, însă, au apărut și 
oferte concurente de cursuri de formare continuă și din partea unor agenți economici, ori din 
partea altor instituții cu obiect de activitate în zona formării și educării forței de muncă, în 
aparență mai atractive și mai flexibile decât ale universității noastre, care au suscitat un interes 
mărit din partea potențialilor candidați. 
Împreună cu promotorii cursurilor din Universitate, cu sprijinul facultăților si al 
departamentelor, s-au identificat unele posibilități pentru reatragerea candidaților spre 
cursurile oferite de noi, avându-se în vedere reorganizarea planurilor de învățământ, 
redistribuirea fondului de timp alocat, dar și, la nevoie, reajustări ale cuantumului taxelor de 
studii.  
 Cu toate acestea, oferta educațională a Universității din Craiova pentru formare 
continuă este substanțială (35 de programe postuniversitare, 14 programe de conversie), din 
păcate nu toate active, din motive legate de cererea existentă momentan pe piața muncii. S-
au lansat oferte de noi programe de conversie, cum ar fi cele de conversie pentru Industrie 
Alimentară (la Facultatea de Horticultură), dar s-au continuat, în mod remarcabil, activitățile 
la următoarele programe: 
-  Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Acustică și 
audiologie” - durata de 248 de ore, învățământ cu frecvență, în limba română, aprobat să 
funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa MEN nr. 32392/09.06.2017) la Fac. de 
§tiințe; 
- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Analize 
fizico-chimice în domeniul protecției mediului” - durata de 120 de ore, învățământ cu 
frecvență, în limba română aprobat să funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa 
MENCS nr. 39503/17.10.2017), la Fac. de §tiințe; 



 

10 

 

- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „GIS-
Sisteme Informatice Geografice” - durata de 80 de ore, învățământ cu frecvență, în limba 
română aprobat să funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa MENCS nr. 
39503/17.10.2017), la Fac. de §tiințe; 
- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
„Securitate cibernetică pentru manageri” - durata de 90 de ore, învățământ cu frecvență, în 
limba română aprobat să funcționeze din anul universitar 2017-2018 (adresa MENCS nr. 
38403/10.09.2017), la FEAA; 
- Programul de conversie în „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, pe 
durata a 4 semestre, aprobat să  funcționeze la Facultatea de Litere. 
 Venind în întâmpinarea cererii din partea unor instituții și agenții, s-au continuat 
anumite cursuri de formare de scurtă durată. Astfel, la FEEA s-au organizat o serie de cursuri 
acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), orientate spre dezvoltarea de 
competențe cerute de piața muncii (competențe informatice, formator, asistent relații publice 
și comunicare, competențe antreprenoriale, expert achiziții publice, tehnician în activități 
financiare și comerciale, etc). 
La facultatea de Inginerie Electrică s-au desfășurat o serie de cursuri de formare de scurtă 
durată la cererea unor instituții și agenții, după autorizarea (atestarea) prealabilă. Este vorba, 
în principal de Agenția Română de Conservare a Energiei (ARCE) și Autoritatea Națională 
de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), așa cum sunt prezentate mai jos: 
 

Nr. 
crt. Denumire curs Perioada Taxă 

Număr 
de 

cursanți 

1. 
Curs de pregătire teoretică în 

domeniul instalațiilor 
electrice 

Ianuarie - 
februarie 2018 

- pentru gradul I sau II            
450 lei/cursant;  

- pentru gradul III sau IV                  
550 lei/cursant; 

- pentru studenții 
înmatriculați la 

Universitatea din Craiova 
150 lei/student 

21 

2. 
Curs de pregătire teoretică în 

domeniul instalațiilor 
electrice 

Februarie-
Martie 2018 16 

3. 
Curs de pregătire teoretică în 

domeniul instalațiilor 
electrice 

Septembrie 
Octombrie 

2018 
18 

4. Manageri energetici pentru 
industrie Iulie 2018 2500 lei/cursant 8 

5. Manageri energetici pentru 
industrie 

Decembrie 
2018 2500 lei/cursant 8 

 
 Cursul de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice include două module, 
necesare pentru autorizarea pe diferite nivele, și este dimensionat (la cererea ANRE) astfel: 
20 de ore pentru cursul de pregătire pentru autorizarea electricienilor grad I-II, respectiv 30 
de ore pentru cursul de pregătire pentru autorizarea electricienilor grad III-IV. Durata 
cursului este de maxim trei săptămâni și el se încheie cu certificare, urmată de examenele de 
autorizare ANRE (în conformitate cu prevederile art. 25, precum și ale prevederile art. 20, 21 
și 22 ale „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, 
responsabililor tehnici cu execuția, precum și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în 
domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 11/2013, 
participarea la primul examen de autorizare, indiferent de gradul și tipul solicitat de candidat, 
precum și dobândirea/ prelungirea odată la 5 ani a calității de verificator de proiecte, 
responsabil tehnic cu execuția, precum și cea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în 
domeniul instalațiilor electrice, este condiționată de absolvirea acestor cursuri). 
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 Cum domeniul IT este in continuă dezvoltare, atrăgând și o cerere ocupațională 
crescândă în această direcție, oferta Universității din Craiova a venit în întâmpinare, ca și în 
anii trecuți, cu programele desfășurate sub egida Centrul de testare acreditat ECDL (European 
Computer Driving License) al Universității din Craiova (în cadrul Facultății de Economie și 
Administrarea Afacerilor), în fapt singurul existent la nivelul municipiului Craiova la acest nivel 
științific și de performanță. Acest pol de educție informatică unic în regiune dispune de sală de 
examinare dotată cu calculatoare și camere video (324A din clădirea centrală a Universității), iar 
„Permisul ECDL”-modalitatea de certificare a absolvirii cursului, este cel mai răspândit program 
de certificare a competențelor digitale, recunoscut la nivel internațional în peste 150 de țări și 
numără până în prezent peste 13 milioane de persoane înregistrate în program. Deținătorul său 
dispune de o bază standard de cunoștințe IT și este atestat într-o calificare recunoscută, relevantă și 
garantată, valabilă pe o perioadă nedeterminată - competențele digitale fiind certificate pe viață, în 
conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul 
susținerii examinării. 
 

2. Situația financiară 
În cursul anului 2018 situația financiară a DFC a avut o evoluție normală. Conform 

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

La începutul anului 2018, soldul disponibil la nivelul DFC a fost de 162618 lei; 
încasările din activități de formare continuă, cursuri postuniversitare și de conversie au fost, 
în cursul acestui an, de 111355 lei, iar cheltuielile la nivel de personal au fost de 5508 lei, 
astfel încât disponibilul la finalul anului 2018 a fost de 279481 lei. Nu au fost întârzieri la 
decontări și nici la plăți curente. 
 3. Concluzii 
 DFC a reușit și în anul 2018 să își îndeplinească misiunea pentru care a fost înființat 
și funcționează în cadrul Universității din Craiova. Cu toate că au existat și dificultăți de 
natură financiară, sau de infrastructură, obiectivele impuse prin planul strategic și prin planul 
operațional al DFC au fost în mare măsură atinse și realizate. 
 Ca direcții de urmat în viitor se pot enumera: 
- eficientizarea activității departamentului prin identificarea direcțiilor de acțiune; 
- întărirea rolului DFC și a rolului reprezentatnților facultăților în organizarea 
cursurilor și a altor activități specifice, inclusiv a practicii; 
- creșterea vizibilității DFC atât în cadrul universității, cât mai ales în mediul 
economic local, regional, dar și național; 
- identificarea oportunităților de colaborare cu terți în vederea obținerii accesului la 
resurse financiare suplimentare; 
- inițierea și apoi consolidarea ca centre de cost separate a unor noi centre de 
formare individualizate la nivelul Universității (după modelul ECDL); 
- încurajarea dezvoltării și generalizării la nivelul Universității a unei platforme 
proprii de învățare în sistem mixt (cazul platformei Tesys) sau a altora similare, eventual în 
cooperare și utilizare în comun cu alte departamente și/sau structuri interesate din 
universitate (ex DIDFR). 
 DFC va continua să acționeze pentru identificarea potențialilor parteneri finanțatori 
din mediul economic și social (companii, asociații, fundații etc.) pentru organizarea de 
cursuri și/sau de stagii practice, cu care să colaboreze în activitățile specifice, de formare 
continuă a personalului interesat. 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROGRAME ID-IFR (DIDFR) 
 
1. CADRUL JURIDIC 
 
 Universitatea din Craiova include în oferta sa educaţională programe de studii 
universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având 
acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
Organizarea şi funcţionarea formelor ID şi IFR sunt reglementate prin Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, corelată cu Legea nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 
 Programele de studii oferite prin învăţământ la distanţă (ID) şi cele oferite prin 
învăţământ cu frecvenţă redusă (FR) sunt coordonate şi monitorizate de Departamentul 
pentru Programe ID–FR (DIDFR), înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii din 
14.03.2012. Iniţierea, dezvoltarea, implementarea şi managementul programelor de studii, în 
colaborare cu facultăţile universităţii, a respectat cerinţele OG nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Departamentul pentru Programe ID-FR este organizat şi funcţionează în baza unui 
Regulament propriu, elaborat în acord cu Carta Universităţii şi aprobat de Senatul universitar 
la 23.04.2012. 
 DIDFR se află în subordinea prorectorului responsabil cu Programe de studii şi 
asigurarea calităţii. Departamentul este condus de Consiliul DIDFR, prezidat de directorul 
acestui departament. Directorul DIDFR a fost  numit prin Decizia nr. 39004/12.05.2016 a 
rectorului universităţii şi asigură conducerea operativă a acestui departament. 
 
 
2. PROGRAMELE DE STUDII ID - FR 
 
2.1. Specificul programelor ID - FR  
 
 Programele de învăţământ cu frecvenţă redusă din universitate cuprind activităţi 
dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, presupunând întâlnirea 
nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice, completate de alte 
mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă. 
 Programele de învăţământ la distanţă utilizează cu precădere platforma de e-learning 
a universităţii, presupun activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate prin activităţi 
specifice de tutorat. 
 Admiterea pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, la formele de 
învăţământ coordonate şi monitorizate de DIDFR, s-a organizat în aceleaşi perioade ca 
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă. Persoana admisă la un program de studii ID/FR a 
primit calitatea de student, valabilă pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul 
programului respectiv. Universitatea a semnat cu fiecare student înmatriculat la un program 
ID/FR un contract de studii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, nemodificabil în timpul 
anului universitar.  
 Diplomele de studii universitare eliberate pentru absolvenţii programelor de studii 
desfăşurate în formele ID sau IFR, în condiţiile legii, sunt echivalente cu cele obţinute de 
absolvenţii aceloraşi programe de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
 
2.2. Programe ID – FR în 2018 - 2019 
 
 În anul universitar 2018 – 2019 au funcţionat 4 programe de studii de licenţă în 
forma ID, precum şi 3 programe de licenţă în forma FR. În derularea programelor 
menţionate au fost implicate 5 facultăţi ale Universităţii din Craiova. Situația înmatriculării 
pe facultăți, programe de studiu și ani este prezentată în tabelul 1. 
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Tabelul 1.Situația înmatriculărilor la programele de studii forma de învățământ ID-IFR în 
cadrul Universității din Craiova în anul universitar 2018-2019 

 
Facultate Ciclu Specializare Forma 

înv. 
An Tip 

școlarizare 
Nr 

stud. 
Drept Doctorat Drept FR 1 Buget 3 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Doctorat Contabilitate FR 1 Buget 1 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Doctorat Economie FR 1 Buget 1 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Doctorat Finanțe FR 1 Buget 2 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Doctorat Management FR 1 Buget 2 

Horticultură Doctorat Horticultură FR 1 Buget 2 
Ştiinţe Doctorat Fizică FR 1 Buget 1 
Ştiinţe Doctorat Matematică FR 1 Buget 1 
Teologie Ortodoxă Doctorat Patrologie şi 

literatură post-
patristică 

FR 1 Buget 1 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 1 Taxă 68 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 2 Taxă 56 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 3 Taxă 51 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 4 Taxă 40 
Drept Licenţă Drept FR 1 Taxă 150 
Drept Licenţă Drept FR 2 C.P.L. 1 
Drept Licenţă Drept FR 2 Taxă 93 
Drept Licenţă Drept FR 3 Taxă 60 
Drept Licenţă Drept FR 4 Taxă 50 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

ID 1 Taxă 32 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

ID 2 C.P.L. 1 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

ID 2 Taxă 18 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

ID 3 Taxă 36 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

ID 3 Taxă/ 
credite 

1 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Finanţe şi bănci 
(Seria 2) 

ID 1 Taxă 34 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Finanţe şi bănci 
(Seria 2) 

ID 2 Taxă 42 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Finanţe şi bănci 
(Seria 2) 

ID 3 C.P.V. 2 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Finanţe şi bănci 
(Seria 2) 

ID 3 Taxă 23 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Management ID 1 Taxă 38 

Economie şi Administrarea Licenţă Management ID 2 Taxă 12 
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Facultate Ciclu Specializare Forma 
înv. 

An Tip 
școlarizare 

Nr 
stud. 

Afacerilor 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Management ID 3 Taxă 20 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Management ID 3 Taxă/ 
credite 

1 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Management  
(Seria2) 

ID 1 Taxă 80 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Management  
(Seria2) 

ID 2 Taxă 77 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Licenţă Management  
(Seria2) 

ID 3 Taxă 45 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanic
ă 

FR 1 Taxă 22 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanic
ă 

FR 2 Taxă 18 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanic
ă 

FR 4 Taxă 23 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanic
ă 

FR 4 Taxă/ 
credite 

3 

Litere Licenţă Română-o 
limbă străină 

ID 1 C.P.L. 1 

Litere Licenţă Română-o 
limbă străină 

ID 1 Taxă 23 

Litere Licenţă Română-o 
limbă străină 

ID 2 Taxă 22 

Litere Licenţă Română-o 
limbă străină 

ID 3 Taxă 23 

TOTAL  STUDENȚI  ID / IFR 1180 
 
2.3. Vizitele comisiilor ARACIS 
 
 În anul calendaristic 2018, nu s-a derulat nici o vizită de acreditare/evaluare periodică 
la nici un program de studiu, învățământ ID/IFR. 
 
3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 
 În Universitatea din Craiova, managementul calităţii a fost implementat prin 
construirea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care cuprinde structurile 
organizatorice, documentele calităţii (regulamente, proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte 
documente interne), procesele şi resursele necesare pentru implementarea politicii 
universităţii referitoare la calitate. Sistemul de managementul calităţii al Departamentului 
pentru Programe ID-FR (DIDFR) este parte integrantă a SMC al Universităţii din Craiova. 
 Consiliul DIDFR a elaborat şi publicat, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal 
al universităţii, procedurile specifice de asigurare a calităţii : 
- Monitorizarea Planurilor de învăţământ ID-FR 
- Monitorizarea Sistemlui tutorial şi de Comunicare bidirecţională 
- Asigurarea resurselor de învăţământ ID-FR 
- Evaluarea performaneţelor cadrelor didactice implicate în programe ID-FR 
- Instruirea şi perfecţionarea personalului ID-FR 
- Reactualizarea periodică a materialelor de studiu ID-FR 
 Consiliul DIDFR analizează periodic situaţia existentă în domeniul calităţii, 
rezultatele auditurilor, stabileşte priorităţile şi acţionează, preventiv şi corectiv, în colaborare 
cu facultăţile care oferă programe de studii ID-FR. Programarea disciplinelor în planul de 
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învăţământ, la formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR, s-a efectuat 
corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF). 
 Echivalenţa între forma IF şi forma ID s-a realizat prin programarea în cadrul 
fiecărei discipline a  următoarelor tipuri de activităţi didactice: 
• activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar  
de la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• activităţi aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de 
la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă sunt compensate prin studiu 
individual (SI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID. 
La fiecare disciplină s-au programat semestrial cel puţin două activităţi tutoriale desfăşurate 
prin întâlniri directe faţă în faţă (AT). Activităţile asistate (AA) au cuprins acelaşi număr de 
ore cu cel prevăzut în planurile de învăţământ cu frecvenţă şi s-au desfăşurat pe parcursul 
semestrului în care sunt programate. 
 Echivalenţa între forma IF şi forma IFR s-a realizat prin programarea în cadrul 
fiecărei discipline a următoarelor tipuri de activităţi didactice: 
• activităţi de seminar (S) şi de evaluare pe parcurs, cu acelaşi număr de ore de seminar ca 
la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• activităţi aplicative (L,P) - laborator, lucrări practice, proiect, practică şi alte activităţi 
faţă în faţă, cu acelaşi număr de ore ca la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
• orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă au fost compensate prin studiu 
individual (SI), facilitat de resursele de învăţământ specifice învăţământului la distanţă. 
 În cadrul programelor de studiu la formele ID sau IFR, au fost oferite studenţilor/ 
cursanţilor, în cuantumul taxei de şcolarizare, resurse de învăţare specifice învăţământului la 
distanţă, în format electronic, pentru toate disciplinele din planul de învăţământ. 
 DIDFR asigură comunicarea cu studenţii şi cadrele didactice, precum şi publicarea 
regulamentului de funcţionare în mod transparent prin intermediul platformelor 
comunicaţionale Moodle şi Tesys, dar şi cu ajutorul informaţiilor prezentate pe site-ului 
Universităţii din Craiova la adresa http://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr/ . 
 Legături utile catre platformele comunicationale pentru programele ID/FR ale 
facultatilor din cadrul UCV sunt: 
1. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarile:  
a. Contabilitate si informatica de gestiune ID; 
b. Finante si banci ID; 
c. Management ID. 
http://idfeaa.ucv.ro/ 
 
2. Facultatea de Drept si Stiinte Sociale, specializarea Drept FR 
http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online 
 
3. Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română, o limbă şi literatură 
străină ID 
http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html  
 
4. Facultatea de Agronomie, specializarea: 
a. Agricultura FR  
http://www.agro-craiova.ro/ifr/  
 
5. Facultatea de Inginerie Electrică 
a. Electromecanică IFR 
http://em.ucv.ro/index.php/component/ 
 
 Facultăţile în cadrul cărora funcţionează programe de studii la forma ID şi/sau IFR au 
întocmit state de funcţii adecvate acestor programe, avizate de directorul DIDIFR şi aprobate 

http://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr/
http://idfeaa.ucv.ro/
http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online
http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html
http://www.agro-craiova.ro/ifr/
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de Senatul universitar. Personalul didactic implicat în activităţile IFR şi ID din universitate - 
format din coordonatori ai programelor de studii, coordonatori de disciplină şi personal 
didactic aferent activităţilor didactice de seminar, lucrări practice sau de laborator, îndrumare 
de proiect, practică de specialitate, alte activităţi aplicative asistate şi tutori – corespunde 
standardelor de calitate specifice. 
 Pe parcursul perioadei analizate, Consiliul DIDFR a difuzat o serie de documente 
specifice, adresate studenţilor şi personalului implicat în activităţile ID-FR dintre care se 
menţionează: 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Programe ID-FR 
• Organigrama DIDFR 
• Planul strategic al DIDFR pentru perioada 2016 - 2020 
• Planul operaţional pentru anul universitar 2018 
• Programe de studii ID-FR în anul unviersitar 2018 - 2019 
• Proceduri de management al calităţii programelor ID-FR 
• Materiale pentru instruirea personalului implicat în ID şi IFR 
• Ghidul studentului la formele de învăţământ ID-FR 
• Ghid de norme etice în utilizarea tehnologiilor IT 
• Managementul calităţii programelor ID-FR 
• Contracte de studii şi Contracte anuale de studii pentru ID şi IFR 
• Ghid de norme etice pentru studenţii înmatriculaţi la formele de învăţământ ID-FR 
• Documente necesare întocmirii dosarelor de acreditare a programelor de studii ID-FR 
      ce au primit vizita ARACIS în anul universitar 2018-2019. 
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CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI RELAȚII 
CU MEDIUL ECONOMIC 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
AL DEPARTAMENTULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 
 
Cercetarea ştiinţifică de la Universitatea din Craiova s-a desfăşurat în anul 2018 în 

conformitate cu prevederile Regulamentului pentru organizarea şi coordonarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică, precum şi cu cele ale Strategiei în domeniul cercetării ştiinţifice aprobate de 
Senatul universitar pentru perioada 2016–2020. 

 
I. Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 
Asigurarea resurselor financiare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată 

în anul 2018 la Universitatea din Craiova s-a realizat din următoarele surse: 
1. Fonduri proprii ale Universităţii din Craiova oferite prin crearea la nivelul instituţiei a 

fondului de sprijin pentru activitatea de cercetare. Aceste fonduri s-au situat în 2018 la 
valoarea de 2.740.828 lei. 

2. Alocarea integrală pentru activităţi CDI a fondurilor obţinute de instituţie prin 
finanţarea suplimentară dată de Ministerul Educaţiei Naţionale în baza indicatorilor de 
calitate IC2. În anul 2018 aceste fonduri au fost de 10.525.366 lei.  

3. Fonduri atrase prin proiecte internaţionale, naţionale sau prin servicii de tip CDI oferite 
unor companii private. În 2018 aceste fonduri au fost de 6.595.027 lei. Repartizarea 
sumelor pe facultăţi este prezentată în Tabelul 1. 

 
Observaţii: 
1) Fondurile revenite Universităţii din Craiova pentru indicatorii de calitate IC2 reprezintă 

41,1% din întreaga finanţare suplimentară obţinută de instituţie. 
2) Rezultatele cadrelor didactice şi ale cercetătorilor din instituţie în anul 2018 nu au fost 

totuşi la nivelul măsurilor luate pentru a sprijini performanţa în activitatea de cercetare. 
Astfel, contrar faptului că taxele de publicare sunt acoperite din fondul de cercetare, 
numărul total de articole ştiinţifice publicate în 2018 în reviste cotate ISI este mai mic 
decât în 2017.  

3) În ceeea ce priveşte colaborarea cu agenţii economici, trebuie să menţionăm rezultatele 
bune obţinute la SCDA Caracal care a încheiat în anul 2018 un număr de 67 de proiecte 
cu agenţi economici, obţinând 76% din fondurile totale atrase de instituţie prin contracte 
cu ”terţi” (agenţi economici). 

4) Se constată că finanţarea asigurată pentru cercetarea ştiinţifică din fondul de cercetare 
propriu (2.740.828 lei) şi prin reinvestirea sumei obţinută din indicatorii IC2 
(10.525.366 lei) reprezintă dublul sumei câştigate prin proiecte (6.595.027 lei). Se 
impune deci o eficientizare a procesului de atragere a fondurilor prin proiecte. 

5) Relaţia cu mediul socio-economic şi cultural a fost susţinută în mod special prin 
intermediul INCESA. Un rol important pe această direcţie a avut şi proiectul european 
RO-Boost SMEs, care a continuat să se deruleze în anul 2018, prin programul european 
COSME-Entreprise Europe Network. Universitatea din Craiova este nod în cadrul 
acestui program şi promovează activităţile inovative pentru IMM-urile din Oltenia. 

 
II. Rezultate obţinute de colectivele de cercetare de la UCV în anul 2018 

II.1. Atragerea de fonduri prin activitatea de cercetare pe bază de contract 
 

 Participarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor de la Universitatea din Craiova în 
anul 2018 la programele de cercetare pe bază de contract poate fi exprimată sintetic astfel: 
- Continuarea a 27 de proiecte demarate în anii anteriori:  
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(i) 22 proiecte în competiţii naţionale (6 de tip PNCDI III – Proiecte Experimentale 
Demonstrative, 6 de tip PN III - Bridge Grant, 1 de tip Transfer la Operatorul Economic, 
1 proiect de cercetare complexă exploratorie, 4 proiecte de tip ROSA STAR, 4 proiecte 
de tip ADER),  

(ii) 5 proiecte prin competiţii internaţionale (1 de tip Brâncuşi, 2 tip Capacităţi – H2020, 2 
tip H2020). 

- Obţinerea a 24 proiecte noi, câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale, astfel: 
(i) 19 proiecte prin competiţii naţionale (11 de tip PN III – PCCDI - subcontracte, 1 de tip 

PNCDIIII –Proiecte Tinere echipe de cercetare (TE), 1de tip Cecuri de inovare şi 6 de 
tip PN III –Mobilităţi) 

(ii) 5 proiecte prin competiţii internaţionale (de tip H2020, COSME, Program Brâncuşi, 
Euratom, Bursa Fullbright). 

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

cercetare contractuală de către facultăţi este prezentată în Tabelul 1: 
 

 
Facultatea 

Proiecte competiții 
naționale 

Proiecte competiții 
internaționale 

Teme agenți 
economici 

Total 

Nr 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

AGRICULTURĂ 3 260.500 - - 1 27.260 4 287.760 
AUTOMATICA, 
CALCULATOARE, 
ELECTRONICĂ 

7 1.300.000 2 35.640 1 11.200 10 1.346.840 

DREPT - - 1 85.500 1 8.000 2 93.500 
ECONOMIEȘI 
ADMINISTRAREA  
AFACERILOR 

- - - - 1 5.500 1 5.500 

EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT 

- - - - - - - - 

HORTICULTURĂ 4 303.787 - - - - 4 303.787 
INGINERIE 
ELECTRICĂ 

8 1.190.000 - - 10 250.000 18 1.440.000 

LITERE 1 6.500 - - - - 1 6.500 
ȘTIINȚE 9 1.167.000 4 550.000 - - 13 1.717.000 
ȘTIINȚE SOCIALE 2 26.000 - - - - 2 26.000 
MECANICĂ 3 627.000 1 182.600 2 20.700 6 830.300 
TEOLOGIE - - - - - - - - 
DPPD - - - - - - - - 
SCDA CARACAL - - - - 51 480.240 51 480.240 
SCDP VÂLCEA 4 267.600 - - - - 4 267.600 
PRORECTORAT 
CERCETARE 

- - 2 154.000 - - 2 154.000 

TOTAL 41 5.148.387 10 1.007.740 67 802.900 118 6.959.027 

 
 
II.2. Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 
Valorificarea rezultatelor obţinute în 2018 în activitatea de cercetare prin publicarea de 

articole ştiinţifice, monografii sau capitole de cărţi, precum şi prin brevetarea unor produse 
sau servicii inovative este ilustrată de raportările realizate de colegi pe Platforma on line a 
cercetării. Aceste raportări pot fi prezentate sintetic astfel: 
- Apariţia a peste 800 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care 138 în 

reviste cotate ISI şi 196 în reviste ERIH+ sau în Proceedings-uri indexate ISI şi IEEE). 
- Publicarea a peste 140 cărţi/capitol în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate; 
- Obţinerea a 3 brevete de invenţie. 
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Situaţia detaliată a rezultatelor obţinute de facultăţile, departamentele şi staţiunile 

didactice din Universitatea din Craiova în activitatea de valorificare a cercetării este prezentată 
în Tabelul 2: 

 
 
 

Facultatea 

Carți/capitole cărți 
 

Articole publicate Brevete/cereri 
de brevete/ 

produse drept 
de proprietate 
intelectuală 

în edituri 
naționale 

în edituri 
interna-
ționale 

în reviste 
ISI/ISI 
proc 

în 
reviste 
BDI 

în 
vol.conf. 
internaț. 

AGRICULTURĂ 8 - 26 45 15 1 
AUTOMATICA, 
CALCULATOARE ȘI 
ELECTRONICĂ 

5 6 16 17 26 - 

DREPT 25 2 - 41 19 - 
ECONOMIE ȘI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 10 4 

24 19 26 - 

EDUCAȚIE FIZICA  
ȘI SPORT 1 - 

8 3 4 - 

HORTICULTURĂ 2 - 35 40 - - 
INGINERIE 
ELECTRICĂ 4 1 

7 18 63 - 

LITERE 34 6 7 64 108 - 
ȘTIINȚE 8 2 77 22 14 - 
ȘTIINȚE SOCIALE 8 - 1 15 11 - 
MECANICĂ 3 1 15 34 39 2 
TEOLOGIE 12 - 1 30 2 - 
DPPD - - 3 15 1 - 
TOTAL 120 22 224 363 328 3 
 

 
Deşi numărul total al publicaţiilor este relativ mare, se constată o scădere relativă a 

numărului de articole din categoria celor care aduc punctaje luate în considerare de 
indicatorii IC2 (ISI, ISI Proceedings, ERIH+, IEEE Proceedings). Astfel, comparativ cu cele 
138 de articole ISI publicate în anul 2018, în anul anterior (2017) au fost raportate pe 
portalul cercetării 159 de lucrări în reviste ISI. Se impune deci creşterea publicaţiilor în 
reviste din această categorie, importantă pentru finanţarea suplimentară a instituţiei. 

 
I. Activitatea de cooperare cu mediul socio-economic şi cultural.  
      Cercetare aplicativă prin INCESA 

 
Una dintre direcţiile prioritare care se regăsesc în strategia de dezvoltare a 

Universităţii  din Craiova este cooperarea cu mediul socio-economic şi cultural, atât în ceea 
ce priveşte activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi în domeniul formării 
profesionale. Activităţile de acest tip sunt gestionate la nivel instituţional de către 
Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DR-MESC) şi sunt fcilitate 
de existenţa Infrastructurii de Cercetare în Ştiinţe aplicate – INCESA. Activităţile desfăşurate 
în anul 2018, având ca obiectiv stabilirea şi consolidarea unor relaţii de colaborare eficiente 
între Universitatea din Craiova şi principalii actori (instituţii, organizaţii, companii, etc.), 
sunt prezentateîn Tabelul 3. 
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TABEL 3: Activități de cooperare cu mediul socio-economic 
 

Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
parteneriatul
ui dintre 
Universitate
a din 
Craiova  
şi mediul 
economic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asigurarea interfeţei 
dintre Universitatea 
din Craiova şi mediul 
economic prin 
promovarea unor 
programe de cercetare 
care să răspundă 
cerinţelor pieţei 
pentru 
retehnologizare, 
restructurare şi 
modernizare 

• Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre 
mediul universitar şi mediul socio-economic”- Ediţia a 
VI-a 

• ”Rencontres étudiants – entreprises” înparteneriatcu 
Agence Universitaire de la Francophonie - Bureau 
Europe centrale et orientale 

• Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul 
economic (FORD România, Pirelli Tyres România, 
Cummins Generator Technologies România SA, Kautex 
Textron Craiova, ADIENT Automotive România, 
Bekaert Slatina, Electroputere S.A., ETI European 
Food Industries S.A.etc.) 

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

Organizarea unor module de formare adresate personalului 
agenţilor economici (Ford România S.A., Pirelli Tyres 
România, ELECTROPUTERE S.A. etc.) sau personalului 
din UCv: 
- Module de training pentru utilizatori CATIA ; 
- Module de training pentru utilizatori EXCEL; 
- Module de training pentru utilizatori ACAD; 
- Module de training ”CAD CAM - CNC 3axes/5axes”; 
- Module de training ”Desen Tehnic. Prelucrări prin 

așchiere”; 
- Curs acreditat ANC - Formator;  
- Cursuri de limba engleză; limba română (derulate sub 

coordonarea DR-MESC în colaborare cu DPMI şi 
DLMA) 

Dezvoltarea 
colaborărilor cu 
reprezentanţi ai 
mediului socio-
economic şi cultural 
 
 
 
 
 
 

 Organizarea unor întâlniri de lucru în vederea semnării 
unor noi parteneriate sau dezvoltării/ monitorizării 
colaborărilor existente. 
• la nivelul UCV  
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.php 
Pirelli Tyres România, FORD România, Renault Group, 
ADIENT Automotive România, Cummins Generator 
Technologies România SA, Kautex Textron Craiova, SC 
IPA SA CIFATT Craiova, Prysmian Cabluri și Sisteme, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, Bekaert Slatina, Electroputere S.A., ETI 
European Food Industries S.A., Asociația Junior 
Achievement of Romania, ADREM, SPECTROMAS, 
PRIMASERV, Faurecia Romania SRL, S.C. 
Lugera&Makler SRL, Consiliul Județean Mehedinți 
etc. 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a 

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 

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


 

22 

 

Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

Implicarea 
companiilor în  
susținerea unor 
concursuri și a unor 
sesiuni științifice 
studențești 

Implicarea companiilor Ford România, SMC România, 
Pirelli Tyres România, Cummins Generator 
Technologies România, ALM Power, Kautex Textron 
Craiova, BEKAERT Slatina etc. în susținerea unor 
concursuri și a unor sesiuni științifice studențești 
(PROFIZ,  Să cunoaștem Mecatronica și Robotica, EL-
SES etc.)  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprijinirea 
dezvoltării 
personale 
a 
studenţilor  
în 
perspectiv
a inserţiei 
pe piaţa 
muncii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 Organizarea unor activităţi (participare în comisiile de 
licenţă şi disertaţie, prezentarea unor module de curs, 
organizarea unor seminarii şi ateliere de lucru, conferinţe 
tematice etc.). 
• la nivelul UCV 

 Vizite ale reprezentanţilor companiilor partenere la 
diferite facultăți  

- Întâlniri între cadrele didactice din UCv şi reprezentanții 
unor companii din Regiunea SV-Oltenia în vederea 
adoptării celor mai bune soluţii pentru promovarea şi 
derularea unor programe de formare. 

- workshop-uri, seminarii, conferinţe susţinute de 
specialişti din cadrul companiilor partenere 

- Donații: Ford România a donat 2 vehicule EcoSport ca 
material didactic pentru studenții din UCv. 

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

Dezvoltarea 
parteneriatului cu 
mediul economic 
pentru adaptarea 
ofertei educaţionale 
din universitate la 
specificul pieţei 
muncii 

• la nivelul UCV 
- Participarea la activităţi din cadrul unor proiecte care au 
ca temă angajabilitatea tinerilor şi facilitarea accesului 
studenţilor pe piaţa muncii, în colaborare cu asociaţiile de 
studenți. 
- Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai companiilor 
partenere pentru stabilirea echipelor formate din 
specialişti şi cadre didactice care analizează planurile de 
învăţământ în vederea remodelării programelor actuale în 
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii 
- Întâlniride lucru în cadrul Consiliului Educaţie – 
Mediul de afaceri 
- Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor economici 
în vederea stabilirii grupurilor de specialişti care vor 
participa la adaptarea ofertei educaţionale la specificul 
pieţei muncii  
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor, 
a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC şi DMC. 

Derularea unor 
programe de 
internship/stagii  
de practică 

• la nivelul UCV 
Derularea unor Programe de internship adresate 
studenților și masteranzilor (Pirelli Tyres România, Ford 
România, Electroputere S.A., Cummins Generator 
Technologies România SA, KautexTextron Craiova, 
ADIENT Automotive România, Prysmian Cabluri și 
Sistemeetc.) 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-
msec/legatura_univ.php 

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
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Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Organizarea unor vizite de studiu – în funcție de domeniul 
fiecărei facultăți - sub coordonarea decanilor şi a 
reprezentanților în Consiliul DR-MESC sau la nivelul 
UCV (Pirelli Tyres România, Ford România, Prysmian 
Cabluri și Sisteme, Bekaert Slatina etc.) 

 
Optimizarea 
activităţii de practică  
 
 

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

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

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

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

msec/legatura_univ.php 
- Forumul Carierei;  
- BUZZ-CAMP; 
- Zilele Info Schrack Technik 
- Programe adresate studenților și masteranzilor: Pirelli 
Tyres România, Ford România, Electroputere S.A., 
Cummins Generator Technologies România SA, 
BEKAERT Slatina, ADIENT Automotive România, 
Prysmian Cabluri și Sisteme, ALM Power etc. 

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

Derularea unor  
programe 
educaționae 

• la nivelul UCV 
- Burse de excelență – Study for your future – Pirelli; 
- Drive Your Future 2018! – Group Renault 
- Ford Scholarship; 
- Cummins Graduate Program; 
- Technology That Fuels Your Future – Kautex 
- Start your career! – ADIENT Sucursala Craiova 
- Drive your future – Grow with us (Pirelli) 
- Build the Future– The Prysmian Group – Graduate 

Program 
- Webinar – Competitii internaționale JA de 
 antreprenoriat 
- Cea mai mare lecție de educație financiară din  

Lume - BCR 
- Proffinder– BCR etc. 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/locuri_munca.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/locuri_munca.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
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Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

msec/legatura_univ.php 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a 

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 
Participarea 
studenţilor la 
programe de 
voluntariat 

• la nivelul UCV 
- Zilele porţilor deschise Ediția a XVI-a; 
- Studenții noștri pot mai mult; 
- Ford Driving Skills for Life - Program de conducere 

defensivă;  
- Proiect ”Adoptă un liceu”,  
- Programul „After school” în cadrul proiectului AUL 

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

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

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidare
a rolului 
universităţii  
în viaţa  

socio-
economică  
a regiunii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participare la 
elaborarea strategiei 
de dezvoltare 
regională / locală  

- Întâlniri de lucru în cadrul Comisiei judeţene privind 
incluziunea socială 
- Întâlniri de lucru în cadrul Comisiei de specialitate 2  CJ 

Dolj: Organizarea și Dezvoltarea urbanistică, Realizarea 
lucrărilor publice, Protecția mediului, Monumente istorice  
- Participare la elaborarea: Planului Regional de Acţiune 

pentru Învăţământ (PRAI), Planului Regional de Acţiune 
pentru Mediu (PRAM), Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu (PLAM) 

Identificarea unor 
colaborări la nivel 
local şi regional 

 
 
 
 
 

 

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

- ”Formarea profesională inițială – provocări și 
perspective”, eveniment organizat de Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățămîntului Profesional și Tehnic 

 - Promovarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi 
regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate 
comunităţii 
- Dezvoltarea unor colaborări cu agenţii economici şi 
autorităţile locale/regionale în cadrul Clusterelor 

 - Întâlniri de lucru “Resursa umană în regiunea S-V 
Oltenia” 
- Întâlniri de lucru AUL (Cummins Generator 
Technologies România, Kirchhoff Automotive România, 
Popeci Grup, Ford România, Camera de Comerţ şi 
Industrie Dolj, S.C. SITCO Service S.R.L., Liceul 
Tehnologic Auto, CNDIPT,  Universitatea din Craiova – 
DR-MESC) 

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

 

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

 
IV.1. Utilizatori ai resurselor on-line și ”hard-copy” 
 
 În anul 2018, Biblioteca a înregistrat un număr de 18.392 de utilizatori înscrişi, 
care au consultat 156.751 de publicaţii (cărţi, publicaţii periodice). Frecvenţa cititorilor 
a fost de 77.476 utilizatori (vizite la bibliotecă). Site-ul Bibliotecii a înregistrat un 
număr de 250.515 vizite. 

 
IV.2. Achiziţia de publicaţii noi (cărţi, periodice etc). 

În cursul anului 2018, în evidenţele Bibliotecii s-au înregistrat 6387 volume (cărţi, 
publicaţii periodice) noi, în valoare de 152.026,3 lei, astfel: 

• Comenzi:         1910 volume, valoare 91.657,55 lei; 
• Donaţii:          1758 volume, valoare 26.797,19 lei; 
• Schimb de publicaţii intern şiinternaţional:    834 volume, valoare  30.271,52 lei; 
• Legea “DepozituluiLegal”:       1885 volume, valoare 3.300,02 lei. 
 

IV.3. Abonamente baze de date ştiinţifice în cadrul ANELIS PLUS 2020:  
 
 Au fost abonate 10 baze de date (însumând peste 30.000 reviste), valoare 591.971,61 
lei, contractul fiind semnat pentru perioada mai 2018 – mai 2019. 
 Din statistica oferită de Anelis (mai 2018 - noiembrie 2018) au fost peste 148.130 de 
accesări ale utilizatorilor pe bază de IP şi prin acces mobil. 
 
IV.4. Abonamente la publicaţii care conţin standarde:  
 
 La această categorie, au fost achiziționate 701 ex., valoare 36.588,4 lei. 

 
IV.5. Schimb de publicaţii intern şi internaţional: 

• 157 parteneri: 70 interni, 87 externi; 
• Primiri: 473 volume, valoare 21.925,67 lei;  
• Expedieri: 671 volume, valoare 21.364,75 lei. 

 
 Observație: În cadrul activităţii de împrumut interbibliotecar s-au înregistrat 840 de 
solicitări, din care au fost soluţionate 305 (atât ca bibliotecă furnizoare, cât şi beneficiară), 
oferindu-se totodată un număr de aproximativ 650 de referinţe bibliografice adiacente 
cererilor nerezolvate. 
 
IV.6.  Creşterea numărului de înregistrări bibliografice în catalogul on-line 
 
 În 2018, în catalogul electronic (online) al Bibliotecii au fost introduse 11269 
înregistrări bibliografice prin retroconversie şi achiziţie cu un total de 28598 volume 
inventariate din care: 

Carte: 10833 înregistrări(titluri) cu 27750 volume, 
Resurse electronice 57 titluri  
Seriale: 7 înregistrări (titluri) cu 843 volume, 
STAS-uri 550 înregistrări (titluri) cu 553 volume 
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Observații: 

1) La sfârşitul anului 2018, catalogul on-line cuprindea un număr de 308.700 de 
înregistrări bibliografice. 

2) Activităţile de documentare şi comunicare electronică a informaţiei către 
utilizatori au realizat un număr de aproximativ 10.432 de tranzacţii virtuale.  

 
IV.7. Activităţi de organizare, inventariere, împachetare  
 
 -    Inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţii de Litere conform legii în 
urma reorganizării personalului, 

- Inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii de Geografie conform legii în urma 
reorganizării personalului, 

- Inventarierea fondului de publicaţii a Bibliotecii Facultăţilor de Mecanică şi Ştiinţe, 
conform legii, în urma reorganizării personalului, 

- Inventarierea ondului de publicaţii a Bibliotecii Periodice Chimie şi Mecanică, 
conform legii în urma reorganizării personalului, 

- Efectuarea propunerilor pentru casare, 
- Inventarierea patrimoniului de gestiune al Bibliotecii. 

 
IV.8. Alte activități 
 
• S-a continuat dezvoltarea „Bibliotecii digitale” iniţiată în cadrul proiectului POSDRU, 

„Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare” 
ajungându-se la un număr de aproximativ 49.000 pagini scanate şi prelucrate din lucrări 
vechi ale unor personalităţi ce au activat în diverse domenii: economie, drept, sociologie, 
istorie etc., precum şi coperţi şi cuprinsul publicaţiilor nou intrate în Bibliotecă în 2018. 

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

• Biblioteca a organizat evenimente culturale de tipul: „Şcoala altfel”, „Ziua Europei”, „1 
Iunie” (în cadrul Bibliotecii Germane), „3 Octombrie –Reunificarea Germaniei”, 5 
Decembrie – Remember – 23 ani de existenţă a Bibliotecii Germane UCV ”. 

• Au fost organizate stagii de practică aferente Planului de învăţământ pentru studenţii 
Facultăţii de Litere și FEEA. 

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

 
Situaţia financiară a Universităţii din Craiova pe surse de finanţare şi tipuri de 

cheltuieli în anul 2018. 
Universitatea din Craiova este o instituţie publică de învăţământ superior finanţată 

integral din venituri proprii. 
Sursele de finanțate sunt asigurate de la bugetul de stat prin contractul instituțional și 

contractul complementar semnate cu M.E.N. şi venituri extrabugetare.  
 
I. VENITURI 
 
1. Finanţarea de la buget (Figura 1) pentru anul 2018 a fost de 158.022.444 lei, 

cuprinzând: 
• Finanţarea instituţională alocată în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, conform contractului instituţional, în funcție de 24.949,48 studenți 
echivalenți unitari și 161 granturi de doctorat în sumă de 122.325.411 lei a fost 
compusă din: 
o Finanţare de bază în sumă de 83.773.237 lei, 
o Finanţare suplimentară în sumă de 25.824.887 lei, 
o Finanţare pentru plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești în sumă de 

3.117.476 lei, 
o Finanţare pentru granturi de doctorat în sumă de 3.907.700 lei, 
o Finanțare pentru Fondul de dezvoltare instituțională în sumă de 1.767.000 lei, 
o Finanțare pentru proiecte din Fondul pentru Situații Speciale în sumă de 

1.469.361 lei: suma solicitată pentru finanțarea de acțiuni în folosul studenților a 
fost de 350.961 lei, ulterior s-a suplimentat cu suma de 1.118.400 lei. 

o Finanțare pentru vouchere de vacanţă în sumă de 2.465.750 lei. 
• Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în temeiul 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în sumă de 35.697.033 lei a fost 
compusă din sume alocate pentru: 
o Subvenţii cămine-cantine în valoare de 4.249.277 lei; La solicitarea UCV  a fost 

alocat un fond suplimentar de 700.575 lei pentru achiziționarea de materiale 
pentru cazarea studenților (cămin nr.2). 

o Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 
29.032.756 lei; 

o Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 715.000 lei; 
o Finanţarea obiectivelor de investiţii în valoare de 1.250.000 lei; 
o Finanţarea reparaţiilor capitale şi a altor obiective de investiţii de 450.000 lei; 
 

 Inițial suma alocată de la Bugetul de Stat pentru efectuarea de investiții a fost în 
sumă de 300.000 lei. În urma solicitărilor făcute, Universitatea din Craiova a încasat 
până la 31.12.2018, pentru efectuarea de investiții, suma de 1.700.000 lei. 
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Figura 1 
 

2. Veniturile extrabugetare ale Universităţii din Craiova (Figura 2) pentru anul 
2018 au fost de 70.201.896 lei (sursa F+ sursa D), provenind din:  

• Venituri proprii în sumă totală de 31.102.705 lei (44.30% din total venituri 
extrabugetare) din care: venituri conform Tabelului 1.  
 

  Tabelul 1 – Analiza structurii veniturilor proprii în anul 2018   
Categorii de venituri proprii Valoare - lei Procent din 

venituri proprii 
Venituri din taxe de şcolarizare 18.598.355   59,80% 
Venituri din închirieri de spaţii (inclusiv subunităţi) 621.005  2% 
Venituri din dobânzi 211  0.01% 
Venituri din prestări servicii (inclusiv subunităţi) 818.994  2,63% 
Venituri din sponsorizări (inclusiv subunităţi) 830.823  2.67% 
Venituri din valorificarea unor bunuri 471.188  1,51% 
 Venituri din organizare cursuri de calificare 2.047.695  6,58% 
Venituri din împrumuturi – linii credit 4.772.328  15,34% 
Alte venituri (inclusiv subunităţi) 2.942.106   9,46% 
TOTAL 31.102.705  

 

• Venituri primite de la UE/alţi donatori din fonduri externe nerambursabile în sumă 
totală de 9.446.800 lei (13.46% din total venituri extrabugetare) din care: 
 

- Sume primite de la Uniunea Europeană 2007-2013: 179.647 lei 
  - Sume primite de la Uniunea Europeană Programe Operationale  
    2014-2020: 

                      
9.267.153 lei                       

 

• Venituri din alte facilităţi şi instrumente postaderare ( proiecte Erasmus +)  în sumă 
totală de 4.012.463 lei (5,72% din total venituri extrabugetare)  
 

• Venituri primite de la UE/alţi donatori prin Mecanismul Financiar SEE (sursa D) în 
sumă totală de 327.261 lei (0,47% din total venituri extrabugetare) din care: 
 

 Mecanismul Financiar SEE 313.476 lei 
 Subvenţii de la bugetul de stat- cofinanţare publică 13.785 lei 

 

• Venituri provenite din activitatea de cercetare în sumă totală de 7.670.691 lei (10,93% 
din total venituri extrabugetare) din care: 
 

  - Contracte de cercetare Universitatea din Craiova      5.286.785 lei 
- Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea 918.232 lei 

 - Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal 1.258.069 lei 
- Subventie APIA (S.C.D.P. Valcea + S.C.D.A. Caracal 1.380.723 lei 

 
La acestea se adaugă veniturile din producția nevândută în sumă de 690.725 lei 

(S.C.D.P Vâlcea 268.752 lei, respectiv S.C.D.A. Caracal 421.973 lei) și clienți rămaşi de 
încasat de 258.246 lei (S.C.D.P. Vâlcea 64.941 lei, S.C.D.A Caracal 35.745 lei, UCV 
157.560 lei) 

 

• Venituri din microproducţie în sumă totală de 8.778.779 lei (12,50% din total venituri 
extrabugetare) din care: 
 

 - S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor) 5.547.337 lei 
 - S.D. Banu Mărăcine (valorificarea produselor) 
 - Subvenție APIA 

                                64.135 lei 
3.167.307 lei 
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La acestea se adaugă venituri din producția nevândută în sumă de 4.896.826 lei (SDE 
Banu Mărăcine 1.320.022 lei, S.C.D.A. Caracal 3.576.804 lei) și clienți de încasat de 
527.390 lei (SDE Banu Mărăcine 345.126 lei, S.C.D.A Caracal 182.264 lei). 

 

• Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală de 6.076.499 lei (8,65% din total 
venituri extrabugetare) din care: 
 

 - Venituri din taxe cazare (inclusiv regie hrană şi venituri închiriere spaţii)                                                                      5.193.808 lei 
 - Venituri din hrană                                                                                             882.691 lei 

 

• Proiecte ROSE în sumă totală de 2.786.697 lei (3,97% din total venituri 
extrabugetare) . 
 

Veniturile extrabugetare ale Universității din Craiova 
 

 
Figura 2 

 

 Figura 2 prezintă analiza structurii veniturilor extrabugetare obţinute de Universitatea 
din Craiova în anul 2018, pe feluri de venituri. Se poate constata că ponderea cea mai mare 
în totalul veniturilor extrabugetare este deţinută de veniturile proprii ale Universităţii din 
Craiova (44.30%) urmată de ponderea veniturilor aferente activităţii de programe 
operaţionale (13,46%). Pe poziţiile următoare regăsim: venituri din microproducţie, 
veniturile din activitatea de cercetare, veniturile proprii cămine-cantine, veniturile din alte 
facilităţi şi instrumente postaderare, subvenții APIA, proiecte ROSE şi veniturile aferente 
mecanismului financiar SEE. 
 

 Tabelul 2 – Analiza dinamică a veniturilor extrabugetare în anul 2018  
         

Tipuri de venituri proprii extrabugetare 2018 
Venituri - lei Pondere 

Venituri proprii 31.102.705 44,30% 
Cercetare 7.463.086 10,63% 
Microproducţie 5.611.472 7,99% 
Venituri proprii cămine-cantine 6.076.499 8,66% 
Programe operaţionale 9.446.800 13,46% 
Mecanismul Financiar SEE 327.261 0.47% 
Alte facilităţi şi instrumente postaderare 4.012.463 5.72% 
Subventii primite in cadrul Programelor FEGA implementare 
APIA 3.374.913 4,80% 

Proiecte ROSE 2.786.697 3,97% 
TOTAL 70.201.896 100% 
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În anul 2018 s-a efectuat plata cheltuielilor de personal stabilite prin hotărâri 

judecătorești în baza Legii 221/ L330 în valoare de 3.719.739 lei, astfel: din venituri proprii 
– 604.537 lei, de la bugetul de stat – 3.115.202 lei și în baza Legii 85/2016 suma de 466.062 
lei, din veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

În concluzie, în anul 2018 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de 
228.224.340 lei, astfel:  Sursa F - 227.897.079 lei si sursa D - 327.261 lei. 

 
II. CHELTUIELI 

 
În anul 2018, pentru sursa F, s-au efectuat cheltuieli în sumă de 232.643.584 lei, 

defalcate conform situației prezentate în tabelul nr.3, respectiv figura nr. 3. 
S-a aprobat de catre MEN efectuarea de cheltuieli din sold în sumă de 8.837.220 

lei. 

 Tabelul 3 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în anul 2018   
     

Nr.  
crt. Denumire indicatori 

2018 

Cheltuieli-lei Pondere în total 
cheltuieli 

1 Cheltuieli de personal (art 10) 144.585.745 62,15% 
2 Bunuri şi servicii (art 20) 32.005.026 13,76% 
3 Dobânzi (art 30) 83.677 0,04% 
4 Proiecte fin. din fd. nerambursabile (art 56) 3.245.131 1,39% 
5 Proiecte fin. din fd. nerambursabile (art 58) 11.084.631 4,76% 
6 Asistenţă sociala (art 57) 498.563 0,21% 
7 Burse (art 59) 30.816.774 13,25% 
8 Cheltuieli de capital (art 70) 7.824.005 3,36% 
9 Rambursări de credite (art 81) 3.689.353 1,59% 

10 Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent -1.189.321 -0,51% 

 CHELTUIELI  TOTALE 232.643.584 100% 
 

 
Figura 3 

O analiză detaliată a cheltuielilor aferente activităţilor de cercetare ştiinţifică,  
cămine-cantine, programe operaţionale şi microproducţie este redată mai jos. 
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1. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
  

Cercetarea ştiinţifică este parte integrantă a misiunii Universităţii din Craiova, menită 
să contribuie la dezvoltarea învăţământului superior. În cadrul Universităţii din Craiova, 
activitatea de cercetare ştiinţifică, se desfăşoară pe bază de: proiecte câştigate în competiţii 
naţionale (contracte de cercetare fără TVA) şi  proiecte finanţate de terţi (contracte de 
cercetare cu TVA).  

Totalul contractelor de cercetare fără TVA derulate de Universitatea din Craiova în 
anul 2018  au fost în număr de 45 de contracte cu o valoare de 4.369.295 lei. 

 

 
Figura 4 

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

Universitatea din Craiova în anul 2018 şi cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare. 

În privinţa contractelor de cercetare cu mediul de afaceri (contracte de cercetare cu 
TVA), în cadrul Universităţii din Craiova s-au derulat în anul 2018 un numar de 15 contracte 
în valoare de 917.490 lei. 

În scopul susţinerii activităţii de cercetare s-a menţinut Fondul de Cercetare al 
Facultăţilor colectând venituri în 2018 în sumă de 1.650.051 lei și Fondul de Cercetare 
Centralizat în care s-au colectat 1.090.777 lei. 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare la Universitatea din Craiova sunt 
prezentate în Figura 6, fiind în sumă totală de 5.286.785 lei. 

 
Figura 5 
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În anul 2018 cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare la Universitatea 
din Craiova au fost în valoare de  6.345.316 lei, pe structura prezentată în Figura 6.  

 

 
Figura 6 

 

În cadrul Universităţii din Craiova, desfăşoară activitate de cercetare şi subunităţile 
SCDP Vâlcea şi SCDA Caracal. Veniturile şi cheltuielile realizate de cele două subunităţi 
în anul 2018 sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 4 – Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de cercetare 
                     realizate de SCDP Vâlcea şi SCDA Caracal în anul 2018 

 

Subunităţi 2018 
Venituri Cheltuieli 

SCDP Vâlcea 1.003.183 1.288.728 
SCDA Caracal 1.380.723 1.715.775 

 
 SCDA Caracal a avut în derulare un numar de 51 contracte de cercetare cu terți în 
valoare de 83.370 euro și 88.403 lei, iar la SCDP Vălcea au fost în derulare 8 contracte de 
cercetare în valoare totală de 299.994 lei. La cele două stațiuni s-a valorificat și producția 
obținută din activitatea de cercetare. 
 
2. Activitatea cămine-cantine 

 
Activitatea cămine-cantine se finanţează atât din subvenţii de la bugetul de stat, cât şi 

din venituri proprii cămine-cantine. În anul 2018 s-au încasat venituri în sumă de 10.325.776 
lei. Analiza veniturilor aferente activităţii cămine-cantine în anul 2018 este redată în Fig.7.  

 

 
Figura 7 
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Tabelul 5 – Cheltuielile aferente activităţii cămine-cantine în anul 2018 

 

Denumirea indicatorilor Articol 
bugetar 2018 

Cheltuieli de personal 10 3.797.098 
Bunuri şi servicii 20 5.374.777 
Cheltuieli de capital 70 2.859.185 
Plati efectuate in anii precedent si recuperare in anul curent 85 -930 
Cheltuieli totale - 12.030.130 

 
Pentru reabilitarea caminului nr.2 s-a utilizat din sold suma de 2.500.133 lei. 

3. Activitatea Programe Operaţionale 
 
Universitatea din Craiova a vizat diversificarea paletei de parteneri, urmărind 

accesarea unor proiecte strategice, sporirea valorii adăugate a proiectelor implementate, 
diversificarea direcţiilor majore de intervenţie accesabile şi repartizarea optimă a eforturilor 
financiare, logistice şi umane necesare implementării proiectelor. 

În acest scop, Universitatea din Craiova a avut în derulare un număr de 5 proiecte de 
tip POC, 7 proiecte de tip POCU, 1 proiect de tip POCA şi 4 proiecte INTERREG.   

Veniturile totale aferente activităţii programe operaţionale în anul 2018 au fost în 
sumă de 9.446.800 lei iar cheltuielile aferente acestei activități au fost în sumă de 10.973.561 
lei. Structura acestor cheltuieli se regasește în tabelul nr. 6. 

 
Tabelul 6 – Prezentarea structurală şi în dinamică a cheltuielilor aferente activităţii 

Programe Operaţionale în anul 2018 
 

Nr  
crt Denumire indicatori 

2018 

Cheltuieli Pondere în total 
cheltuieli 

1 Cheltuieli de personal 8.307.539 75,71% 
2 Bunuri şi servicii 1.448.978 13,20% 
3 Alte cheltuieli (asistenţă socială, burse) 48.118 0,44% 
4 Cheltuieli de capital 1.168.926 10,65% 
 CHELTUIELI TOTALE 10.973.561 100.00% 

 
Pentru susținerea financiară a fost utilizată linia de credit deschisă pentru acest tip de 

proiecte. Astfel, în anul 2018 a fost împrumutată suma de 4.772.328 lei iar restituirea s-a 
ridicat la suma de 3.689.353 lei. 

În anul 2018 s-au derulat la Universitatea din Craiova proiecte finanțate din Fondul 
de Dezvoltare Instituțională în sumă totală de 1.767.000 lei, proiecte finanțate din Fondul 
Situații Speciale în valoare de 350.961 lei, la sfârșitul anului acest fond s-a suplimentat cu 
suma de 1.118.400 lei, suma finală alocată fiind de 1.469.361 lei. 

De asemenea Universitatea din Craiova a primit finanțare pentru 28 de activități 
extracurriculare in suma de 200.000 lei. Au fost cheltuiți 126.141,05 lei, restul de 
73.858,95 lei fiind restituit MEN. 
 
4. Activitatea de microproducţie 
  

În anul 2018 activitatea de microproducţie a Universităţii din Craiova s-a realizat prin 
intermediul celor două subunităţi SCDA Caracal şi SD Banu Mărăcine. Prin activitatea de 
microproducţie s-a urmărit valorificarea rezultatelor cercetării prin implementarea lor în 
producţie, în vederea obţinerii de resurse financiare în vederea dezvoltării lor. 
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SCDA Caracal 
 

Veniturile realizate de SCDA Caracal în anul 2018 au fost în sumă de 8.406.879 lei, 
5 547 337 lei din vănzarea producției și 2 859 542 lei din subvenții APIA. La acestea se 
adaugă venituri din producţia nevândută în sumă de 3.792.675 lei şi veniturile din clienţi 
neîncasați în sumă de 182.264 lei. 

 

 
Figura 8 

 
Cheltuielile efectuate de SCDA Caracal în anul 2018 au fost în sumă de 11.023.859 

lei dar s-a recuperat TVA plătit în suma de 1.118.767 lei. Cheltuielile materiale ale anului 
2018 includ și cheltuieli cu îngrășăminte chimice necesare în campania anului 2018-2019 
pentru a beneficia de prețul scăzut al acestora înainte de majorare. 

La Stațiunea SCDA Caracal la sfârșitul anului a rămas nevalorificată producția 
obținută în anul 2018 de grâu consum, porumb, triticale în sumă de 3.792.675 lei (la prețul 
de producție). Aceasta va fi valorificată în cursul anului 2019, când se preconizează o 
creștere a prețului de vânzare pe piață. 
 Evoluţia cheltuielilor efectuate în anul 2018, în cadrul activităţii de producţie la 
SCDA Caracal este redată în Figura 9. 
 

 
 

Figura 9 
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SD Banu Mărăcine 

 

     În anul 2018 au fost recoltați primii struguri din cele 10 ha din cultura de viță de 
vie și au fost valorificate materiale din casarea mijloacelor fixe în valoare de 455.384 lei. 
Analizând activitatea SD Banu Mărăcine, în anul 2018 a realizat venituri din subvenția APIA 
în sumă de 307.765 lei lei, din valorificarea producţiei agricole 64.113 lei si inchirierea de 
spații 463.107 lei. 

 

 
Figura 10 

 

Evoluţia cheltuielilor efectuate în perioada analizată in cadrul activităţii de producţie 
la SDE Banul Mărăcine este redată in figura 11.  

 

 
Figura 11 

 

SD Banu Mărăcine are la data de 31.12.2018 stocuri de băuturi alcoolice în sumă de 
1.319.715 lei. 
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La 31.12.2018 Universitatea din Craiova avea un disponibil de 13.106.584 lei din 

care: 
-  6.116.719 lei în trezorerie; 
-  6.989.865 lei în bănci comerciale. 

 
Disponibilul la data de 31.12.2018 a fost afectat în sensul diminuării de cheltuielile 

de investiții efectuate în cursul anului 2018 pentru care nu am primit finanțare de la buget și 
pentru care s-a primit aprobarea MEN de a fi realizate cu finanțare din sold, dar și cu plata 
drepturilor salariale câștigate în instanță prin hotărâri judecătorești și Legea 85/2006,  fiind 
afectat astfel, cu suma de 6.042.871 lei. 

Astfel, au fost executate lucrări de reabilitare la căminul nr.2, folosind din sold suma 
de 2.500.133 lei, reabilitare Facultatea de Mecanică privind obținerea autorizației de 
Securitate la incendiu - 298.290 lei, inel fibră optică - 145.718 lei, reparații capitale sediu 
rectorat corp A -149.762 lei, dotări independente - 1.878.369 lei, hotărâri judecătorești - 
604.537 lei și Legea 85/2006 – 466.062 lei. 

 
Fonduri atrase în cursul anului 2018 la solicitarea Universității din Craiova pe 

capitole: 
 

Nr. 
crt. 

Capitol Sume aprobate 
inițial de M.E.N. 

Sume atrase Total sume 
alocate 

1 Finanțare instituțională 103.999.778 15.089.272 119.089.050 
2 Cămine - cantine 3.548.702 700.575 4.249.277 
3 Investiții 300.000 1.400.000 1.700.000 
4 Fondul Situații Speciale 350.961 1.118.400 1.469.361 
5 Fondul pentru dezvoltare 

instituțională 
0 1.767.000 1.767.000 

5 Total 108.199.441 20.075.247 128.274.688 
 

În condiţiile în care, nivelul limitat al resurselor financiare s-a făcut simţit chiar şi în 
anul 2018, Direcţia Economică a contribuit efectiv la menţinerea echilibrului bugetar prin 
asigurarea continuităţii plăţilor. 

 
 
II. DIRECȚIA RESURSE UMANE 
 

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

Au fost realizate aproape toate activitățile propuse prin Strategia în domeniul 
Resurselor Umane din  Planul Operațional 2018.  

Astfel, în anul 2018: 
-  s-au scos la concurs 19 posturi didactice și un post de cercetare, pentru care 

procedura s-a încheiat cu ocuparea a 18 posturi didactice (1 profesor, 4 conf., 7 
lector/Șl, 5 as.) și un post de cercetare; 

- S-au organizat 33 de examene de promovare în grade și trepte profesionale pentru 
personalul didactic auxiliar și nedidactic (menționam că în perioada 2015-2018 nu s-
au organizat examene de promovare) ; 

- S-au organizat, de asemenea, șase examene de promovare prin transformarea postului 
pentru personal didactic auxiliar sau nedidactic, la cerere cu îndeplinirea condițiilor 
legale.   
Pentru asigurarea calității învățământului și a celor mai bune condiții în desfășurarea 

activității didactice, conducerea UCv a continuat politica de  creștere a gradului de ocupare a 
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posturilor didactice, dar și de eficientizare a acestora pe baza programelor de studii bine 
structurate.  
  Datorită măsurilor pe care conducerile facultăților le-au pus în practică în anii 
universitari 2017/2018 și 2018/2019 numărul de posturi legal constituite a păstrat evoluţia 
descrescătoare, pentru ca gradul de ocupare să rămână în jurul procentului de 70%. 

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

Rectoratul UCv a sprijinit personalul didactic, atât în activitatea de dezvoltare 
personală și de promovare în activitatea profesională prin: plata taxelor de susținere a 
examenului de abilitare, susținere financiară pentru participarea la conferințe naționale sau 
internaționale - din fondul de cercetare creat special pentru această destinație, precum și  în 
activitatea de derulare a proiectelor de cercetare prin alocarea de împrumuturi pe termen 
limitat între tranșele de finanțare pentru plata salariilor sau a achizițiilor. 

 În anul 2018 au fost implicate în proiectele derulate de Universitatea din Craiova 
(POC, FDI, POCU, ROSE, TRANSFRONTALIERE, ERASMUS PLUS etc.) 486 de 
angajați ai universității și 104  persoane din afara Universității din Craiova (doctoranzi, cadre 
didactice din învățământul preuniversitar, specialiști din alte sectoare).   
 Rectoratul şi Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova au emis o serie 
de principii de realizare a statelor de funcţii și un nou model de fișă de post pentru personalul 
didactic. 

În concluzie, politica de resurse umane a Universității din Craiova a cuprins toate 
categoriile de personal: didactic, auxiliar didactic și de cercetare și nedidactic.     

 
 III. DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE 
 

Direcţia de Achiziţii Publice a fost organizată sub forma unui compatiment funcţional 
în structura organizatorică a Direcţiei General Administrative şi a fost structurată pe două 
servicii, respectiv: 

• Serviciul Achiziţii Publice care are în subordine patru birouri: 
o Birou Achiziţii activităţi economice 
o Birou Achiziţii Proiecte 
o Birou Achiziţii pentru investiţii şi tehnic 
o Birou Achiziţii Produse şi servicii 
• Serviciul Cantine şi Restaurante  
• Compartiment Recepţii şi Magazii  
 Obiectivul principal al direcţiei se rezumă la coordonarea metodologică a achiziţiilor 

publice realizate din venituri proprii, venituri aferente căminelor şi cantinelor, venituri 
provenite din contracte de cercetare, din fonduri europene, precum și alte fonduri atrase. De 
asemenea, Direcția Achiziții Publice organizează, coordonează și controlează activitatea 
cantinelor, a restaurantelor și a Cabanei montane Rânca din cadrul Universității din Craiova 

Atribuțiile principale ale direcției se rezumă la: 
o elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităților obiective de 

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

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

o urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către furnizori şi prestatori. 
o conduce, coordonează și controlează activitatea cantinelor, a restaurantelor și a 

Cabanei montane din subordine. 
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III.1. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 
 

În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi a actualizării acestuia ca parte 
a Strategiei de achiziții, în anul 2018 activitatea din cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-a 
concentrat pe realizarea acestuia, respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie publică de 
la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei 
în vigoare.  

Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare şi au 
răspuns cu promptitudine solicitărilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

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

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

Denumire procedura 2018 
Licitaţie deschisă 15 
Proceduri simplificate 16 
Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ 1 
Cumpărări directe 1.452 

 
Pe parcursul anului 2018, Serviciul Achiziţii Publice a demarat proceduri pentru 

proiecte cu finanţare din fonduri europene şi contracte de cercetare, după cum urmează:  
- Achiziţia de mobilier şi terminal video-conferinţă pentru proiectul „Servicii de 

consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”; 
- Achiziție post de lucru cu calculator de proces pentru contractul nr. 61/05.09.2016 cu 

titlul “Cercetări și transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și instrumentelor software 
pentru informatizarea proceselor industriale–TISIPRO”, ID/Cod My SMIS: P_40_416/ 
105736; 

-  Achiziţia de imprimantă, micropipetă pentru contractul 9PCCDI/2018; 
- Achiziţia de mobilier, laptop, imprimantă multifuncţională, terminal videoconferinţă, 

telefon pentru proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau 
nereguli din administraţie şi justiţie”; 

- Achiziţia de polarimetru pentru Contractul de cercetare nr. 9/PCCDI/2018; 
- Achiziţia de laptopuri pentru Contractul de cercetare nr. 9/PCCDI/2018; 
- Servicii de organizare de evenimente pentru proiectul „Servicii de consiliere juridică 

pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie"; 
- Achiziţia de laptop, imprimantă, papetărie, tonere, refractometru digital, micropipetă 

pentru Contractul de cercetare nr. 9PCCDI/2018; 
- Achiziţia de copiator color, laptop, birotică - papetarie pentru Contract de cercetare nr. 

9/PCCDI/2018; 
- Achiziţia de echipamente de laborator respectiv Echipament didactic pentru radiografie 

şi tomografie 2D şi 3D cu raze X - Stand experimental realizare tomografie 2D şi 3D şi 
Ecograf portabil cu sondă convexă; 

- Achiziţia de Generator armonică a 5-a (FiHG) compatibil cu laser Nd:YAG Quantel 
QSmart 850 şi Energy Detector; 

- Sistem de programare PLC - Laptop în construcţie industrială pentru contractul nr. 
61/05.09.2016 cu titlul “Cercetări și transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și 
instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale – TISIPRO”, ID / Cod 
My SMIS: P_40_416 / 105736; 

- Achiziția de laptopuri și hard disc extern pentru contractul nr. 61/05.09.2016 cu titlul 
“Cercetări și transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și instrumentelor software 
pentru informatizarea proceselor industriale – TISIPRO”, ID / Cod My SMIS: P_40_416 / 
105736; 
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- Achiziţia de echipamente - sistem complex de achiziţie a datelor pentru contractul nr. 
84/2016 cu titlul Soluții inteligente de creșterea securității și competitivității prin 
monitorizare, diagnoză, reducerea efectelor energetice nedorite și creșterea eficienței 
energetice la generare și la consumatori industriali (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, 
Cod SMIS 106020; 

- Achiziţia de Sisteme senzoriale în tehnologie LIDAR, Interfețe de comunicație, 
Senzori optici de proximitate, Senzori de proximitate și măsurare de distanțe (inerțiali, 
infraroșu, sonar, laser, imagine), Senzori de scanare 360 de grade și Sistem senzorial de 
detecție a obstacolelor după 5 direcții, pentru contractul de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-
2017-0290; 

- Achiziţia de minicentrifugă, balanță de precizie, pipetă de laborator, oglinzi laser și 
senzor laser pentru Proiectul de cercetare nr. 80/PCCDI/2018; 

- Achiziţia de Fotoliu rulant acționat electric pentru persoane cu dizabilități, Sisteme 
integrate de urmărire a mișcărilor ochilor și a mișcărilor capului, Sisteme senzoriale în 
tehnologie LIDAR, Senzori de proximitate și măsurare de distanțe (inerțiali, infraroșu, sonar, 
laser, imagine), Interfețe de comunicație, Module achiziții date, pentru contractul de 
cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0290; 

- Achiziţia de Sistem Spectrofotometru UV-VIS dublu fascicul pentru Contract de 
cercetare nr. 80PCCDI/2018; 

- Achiziţia de echipamente - sisteme complexe de achizitie a datelor tip 1 și tip 2 pentru 
contractul nr. 84/2016 cu titlul Soluții inteligente de creșterea securității și competitivității 
prin monitorizare, diagnoză, reducerea efectelor energetice nedorite și creșterea eficienței 
energetice la generare și la consumatori industriali (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, 
Cod SMIS 106020. 

- Achiziţia de computere personale, computere portabile, servere, imprimante laser, staţii 
grafice tower pentru contractul nr. 59/2016 cu titlul Sistem de tracţiune inteligent, eficient 
energetic pentru noi generaţii de maşini feroviare uşoare (Acronim TRAC-IEE), ID 
P_40_401, Cod SMIS 106021; 

- Achiziţia de echipamente de laborator respectiv Ansamblu dozimetrie absolută, 
Ansamblu scanare filme de radioterapie, Echipament didactic pentru tomografie cu raze X 
pentru proiectul INTERREG RO-BG, A Change for Development, cod e-MS ROBG-176, 
cod proiect 16.4.2.087; 

- Achiziţia de tehnică de calcul respectiv Placă de dezvoltare de tip SBC + Alimentator 
Placă de dezvoltare de tip SBC, Platformă de procesare open-source pentru proiectul 
INTERREG RO-BG, A Change for Development, cod e-MS ROBG-176, cod proiect 
16.4.2.087; 

 Din venituri proprii, pe parcursul anului 2018 Serviciul Achiziţii Publice a derulat 
următoarele proceduri: 

- Achiziția de motorină tip EURO5, fără accize pentru Centrul Universitar Drobeta 
Turnu Severin pentru încălzirea în perioada de iarna a imobilului din Drobeta Turnu Severin, 
str. Traian nr.277 A; 

- Achiziția de laptopuri, calculatoare PC și servere; 
- Achiziţia de mobilier, cazarmament şi alte obiecte de inventar pentru „Reabilitare 

Cămin Studențesc nr.2, Complex Agronomie”; 
- Achiziţia de alimente pentru cantinele şi Casa Universitarilor din cadrul Universităţii 

din Craiova; 
- Achiziţia de heder de recoltat porumb şi floarea soarelui pentru SCDA Caracal; 
- Achiziţia de benzină fără plumb şi motorină sub formă de bonuri valorice de carburant; 
- Achiziţia de îngrăşăminte chimice necesare SCDA Caracal, SD Banu Mărăcine şi 

SCDP Vâlcea; 
- Achiziţia de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor agricole la SCDA Caracal; 
- Achiziţia de energie electrică inclusiv transport şi distribuţie pentru toate punctele de 

consum aparţinând Universităţii din Craiova – acord cadru pe 4 ani; 
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Prin procedura de negocieri fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare a 
fost derulată: 

- Achiziţia de servicii de colectare a deşeurilor menajere la obiectivele Universităţii din 
Craiova. 
 În anul 2018 au fost derulate achiziții și pentru: 
       - 10 proiecte de tip ROSE finanțate integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru 
ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România 
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 
aprilie 2015. 
      - 6 proiecte de tip FDI implementate de Universitatea din Craiova. 
 

 III.2. SERVICIUL CANTINE ȘI RESTAURANTE 
 
 Pe parcursul anului 2018 Serviciul Cantine și Restaurante și-a desfășurat activitatea 
în locațiile:  

- Cantina Fast Food din cadrul Căminului nr. 14, având 80 de locuri de servire; 
- Cantina Rectorat, dată în funcțiune în anul 2018, având 70 de locuri de servire; 
- Restaurant Casa Universitarilor; 
- Cabana Montană Rânca, a fost autorizată pentru desfășurarea activității de preparare 

și servire a mesei tot în anul 2018. 
 

IV.  DIRECȚIA  PATRIMONIU  ȘI  INVESTIȚII  

Direcţia Patrimoniu și Investiții a Universităţii din Craiova, coordonează întreaga 
activitate tehnică și administrativă, în următoarele domenii: 
• asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor, coordonează şi verifică 

toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, reparații curente şi de 
întreţinere ce se execută la clădiri; 

• întocmeşte documentaţiile tehnice în vederea achiziţiei de servicii, lucrări și produse; 
• asigură gestionarea întregului patrimoniu, întreţinerea şi repararea bunurilor;  
• asigură întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport (de 

persoane şi marfă); asigură transportul de persoane şi bunuri pentru Universitatea din 
Craiova; 

• asigură administrarea spațiilor de învățământ și a căminelor, întreținerea corespun-
zătoare a acestora pentru asigurarea condițiilor de viață, hrană, odihnă și studiu a 
studenților; 

• asigură servicii specifice vieții studențești, precum cazarea studenților, proiecte 
studențești, servicii medicale, relația cu Poliția Universitară, relația cu asociațiile 
studențești  
 

 De asemenea, s-a preocupat de îmbunătăţirea serviciilor de cazare în cămine, de 
asigurarea unui grad de confort optim prin modernizarea spaţiilor existente în patrimoniul 
Universităţii și a luat măsuri de pregătire a căminelor pentru cazarea studenţilor la începutul 
anului universitar, prin efectuarea la timp, a lucrărilor de reparaţii curente la instalaţii şi  
construcţii, lucrări de igienizare, dezinsecţie şi deratizare . 
 
 Biroul Investitii 
 
           In anul 2018 s-a preocupat de finalizarea lucrărilor de investiții începute în anul 2017 
și de realizarea altor lucrări  prevăzute în “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu 
finanţare parţială sau integrală de la bugetul de stat, pentru  Universitatea din Craiova”.  
           Au fost realizate caiete de sarcini în vederea achiziției de  servicii și  lucrări cu  terți, 
s-au întocmit documentații în vederea procurării de materiale pentru realizarea lucrărilor în 
regie.   



 

42 

 

 În  “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare parţială sau integrală de 
la bugetul de stat pentru Universitatea din Craiova”  alocații bugetare sunt în valoare de 
16241 mii lei, din care 11041 mii lei venituri proprii, 3500 mii lei fond special și 1700 mii lei 
alocații de la bugetul de stat.   
 
 Realizări  “Obiective de investitii în continuare” 

 La nivelul acestei categorii de cheltuieli de investiţii, Universitatea din Craiova are în 
Lista de investiţii în anul 2018 doar un singur obiectiv, în speţă, obiectivul de investiţii 
“Parc Tehnologic Universitar IT“, la care a fost cheltuită suma de 10 mii lei pentru 
finalizarea serviciilor de proiectare, respectiv actualizarea proiectului la nivelul noilor 
normative tehnice în vigoare, a restului de executat şi servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor.  
 În corelare cu stadiul fizic s-a solicitat ca proiectul rest de executat să ţină cont de 
modificările normativelor şi prescripţiilor tehnice, în special cele care impun securitatea la 
incendiu, protecţia civilă şi sănătatea publică, a căror respectare e obligatorie la punerea în 
funcţiune a obiectivului şi obţinerea autorizaţiilor; 
 
 Realizări   “Alte cheltuieli de investitii ” 

Reabilitări imobile – la această categorie de cheltuieli de investiţii, în anul 2018, 
Universitatea din Craiova a cheltuit  suma totală de 3 931 mii lei din care 2 938 venituri 
proprii și 993 alocatii bugetul de stat. 
 
1.”Reabilitare și modernizare spații de învățământ complex Facultăți cu profil electric” a 
fost cheltuită suma de 22 mii lei venituri proprii, pentru expertize tehnice, necesare la 
realizarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie - în vederea reabilitării 
spaţiilor de învăţământ prin obţinerea finanţării din fonduri externe nerambursabile accesarea 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. 
 
2.  “Reabilitare Facultatea de Mecanică - lucrări de construcții pentru asigurarea 
cerințelor de securitate la incendiu”. In anul 2018 a fost finalizată execuția lucrărilor, a fost 
cheltuită suma de 583 mii lei din care: 270 mii lei de la bugetul de stat, și 313 mii lei venituri 
proprii Universitate.  S-a obținut “Autorizația de securitate la incendiu“ pentru clădirea 
Facultății de Mecanică.  
  
3. “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul 
Universității din Craiova - schimbare destinație din corp C1 cămin studențesc în  spații 
pentru activități didactice” a fost cheltuită suma de 88 mii lei venituri proprii Universitate 
pentru documentația tehnică respectiv expertiza tehnică, audit energetic, studiu geotehnic și 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obţinerea finanţării din fonduri 
externe nerambursabile, accesarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10. 

4. “Reabilitare și modernizare spații învățământ - CUDTS“ a fost cheltuită suma de  14 mii 
lei venituri proprii Universitate expertiza tehnică necesară pentru realizarea documentaţiilor 
de avizare a lucrărilor de intervenţie - în vederea reabilitării spaţiilor de învăţământ prin 
obţinerea finanţării din fonduri externe nerambursabile. 
 
5.  “Reabilitare rețea canalizare FEFS” a fost cheltuită suma de  50 mii lei de la bugetul de 
stat. 
 
6. “Reabilitare Clădire Laboratoare Autovehicule Rutiere” a fost cheltuită suma de  116 
mii lei de la bugetul de stat, pentru execuția lucrărilor de refacere acoperiș șarpantă. 
Lucrările fiind necesare în vederea protejării clădirii pe timpul iernii urmând ca în anul 
următor să se realizeze reabilitarea spațiilor distruse de incendiul din  aprilie 2018. 
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7 “ Cămin nr.6 - lucrări de construcții pentru asigurarea cerințelor de securitate la 
incendiu “ a fost cheltuită suma de 249  mii lei din care: 236 mii lei de la bugetul de stat și 
13 mii lei venituri proprii cămine-cantine Universitate.   
 
8.“Reabilitare cămin studențesc nr.2 Complex Agronomie” a fost cheltuită suma de 2809 
mii lei, din care 322 mii lei de la bugetul de stat și 2487 mii lei venituri proprii cămine-
cantine Universitate, venituri proprii rezultate din deblocarea soldurilor  la investitii. 
 

Alte cheltuieli de natura investiţiilor -  a fost cheltuită suma de 168 mii lei venituri 
proprii Universitate  din care: 
1.  “ Inel fibră optică”  a fost cheltuită suma de  146 mii lei venituri proprii Universitate;  
2. “Imprejmuire Complex Electrotehnică” a fost cheltuită suma de 22 mii lei venituri 
proprii Universitate . 
 

“Reparații capitale” - la această categorie de cheltuieli de investiţii Universitatea din 
Craiova a realizat în anul 2018 cheltuieli în sumă totală de 358 mii lei după cum urmează: 
1. “Reparații capitale sediu Rectorat - corp A (A1)”  - a fost cheltuită suma de  150  mii lei 
de la bugetul de stat și 208 mii lei venituri proprii Universitate, venituri proprii rezultate din 
deblocarea soldurilor  la cheltuieli de capital. 

 În anul 2018 au fost pregătite documentații tehnice necesare scrierii Cererilor de 
finanțare pentru obţinerea de fonduri externe nerambursabile  Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10:  

-   “Consolidare, reabilitare, modernizare și extindere Echipare spații pentru învățămâant, 
cercetare și activități conexe ,  Craiova str. Calea București nr. 107 G”; 
- “Consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Complexului de 
cercetare și activități conexe  “Sf.Ierarh Calnic; 
-  “Reabilitare și modernizare spații învățământ - corpurile a(c8), b(c9) și c(c10) din 
complexul facultăților cu profil electric”;  
-   “Reabilitare și modernizare spații învățământ - corpuri d(c5-6), e(c4) și f(c11) din     
complexul facultăților cu profil electric”; 
-    “Reabilitare și modernizare spații învățământ - corpuri g(c12), h(c16), i(c13), j(c14) și 
k(c15) din complexul facultăților cu profil electric”; 
- “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul 

Universității din Craiova - schimbare destinație din corp C1 cămin studențesc în spații 
pentru activități didactice”.     

   Pentru acestea  au fost obținute:  Certificate de urbanism, Avize de principiu, Extrase 
de carte funciară etc.  

 Realizare servicii în valoare de 44,8 mii lei, sursa de finanțare venituri proprii 
(caiete de sarcini pentru achiziții și monitorizare contract servicii) după cum urmează: 

 1.   Audit energetic, studio geotehnic Sala Sport FEFS și CUDTS  în valoare de 5 mii lei; 
 2.  Expertiza tehnică Hale didactice Agronomie,  Casa Universitarilor și Cămin nr.5 în 
valoare de  22  mii lei; 
3. Servicii de proiectare schimbare acoperiș terasă în șarpantă cu învelitoare din tablă -
Electotehnică - 13 mii lei;                                            
4. Consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Complexului de cercetare 
și activități conexe  “Sf.Ierarh Calnic – studiu geotehnic în valoare de 2,4 mii lei; 
5. Audit energetic sala sport FEFS, Cămin nr. 5 Agronomie  în valoare de 2,4 mii lei. 
 
              Realizare Lucrări de reparații curente, executate cu terți în cursul anului 2018  
în valoare de 1043,7 mii lei) sursa de finanțare venituri proprii (caiete de sarcini pentru 
achiziții și monitorizare  execuție lucrări) după cum urmează: 



 

44 

 

1.  Montat  Coș de evacuare  gaze pentru hotă cantina Rectorat  în valoare de  41mii lei; 
2.  Montat lift pentru evacuare deșeuri menajere cantina Rectorat  în valoare de  60 mii lei; 
3.  Remedieri în perioada de garanție Campus Univ. Mecanică - Facultatea de Drept în 
valoare de  481 mii lei;      
4. Serv. trasare limite de proprietate Parc IT  în valoare de 2,7 mii lei; 
5. Reparație hidroizolație acoperiș terasă cămin 12 FEFS  în valoare de 102 mii; 
6. Amenajare spatii pentru studenți  SCDP Valcea  în valoare de 83 mii lei; 
7. Montat Tâmplărie exterioară PVC cămin nr.4,  Kinetoterapie  în valoare de 155 mii lei;  
8. Reparații  Săli de curs Agronomie  în valoare de  45 mii lei; 
9. Reparații laborator  ELTH - 113 mii lei; 
10. Reparații grupuri sanitare  Electrotehnică - 12 mii lei. 
 

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

Cu ocazia inventarierii anuale, în anul 2018, au fost inventariate 165 de gestiuni 
aparţinând Universităţii din Craiova şi 19 gestiuni din cadrul subunităţilor. Valoarea totală, la 
inventariere, pe clase de bunuri este: 

- terenuri:  127.414.151,41 lei,  
- construcţii şi alte mijloace fixe (instalaţii tehnice, echipamente, mijloace de 
transport, plantaţii, mobilier, aparatură birotică: 483.909.000,86 lei,  
- Active fixe necorporale:  6.219.228,81 lei,  
- Stocuri:  34.142.863,82 lei, 

            Pe lângă cele de mai sus, la Biblioteca Universităţii au fost inventariate 252.198 
volume, în valoare de  1.850.115,54 lei.  
 Au fost transferate fără plată 3143 volume de la Biblioteca Universităţii din 
Craiova la Liceul Voltaire Craiova. 

Au fost propuse la casare şi trimise ordonatorului principal de credite, pentru 
aprobare, bunuri în valoare totală de  1.143.854,75  lei, din care: 

- Active fixe corporale:  575.576,98 lei; 
- Active fixe necorporale:  11.229 lei; 
- Obiecte de inventar:   557.048,77 lei. 
În urma procesului de valorificare a deşeurilor rezultate în urma dezmembrărilor dar 

şi a demolărilor, au fost realizate în anul 2018 venituri în sumă de  18.316,67 lei (inclusiv 
S.D. Banu Mărăcine). 
 Echipa de intervenții este repartizată pe complexe studentești și a reusit în anul 
2018, să mențină în stare de funcționare spațiile administrative și spațiile de cazare, 
executând un număr semnificativ de lucrări de intervenții. 
 Lucrările de întreținere în anul 2018 au fost realizate de către cele trei echipe de 
muncitori, și sunt în valoare de 276 mii lei pentru care au fost folosite materiale în valoare de 
177 mii lei. 
 
Complex  Electrotehnică  lucrări în valoare de 17 mii lei:  
    -  Reparații Tubulatura  gunoi   Cămin 10 
    -  Înlocuit țeava spartă grupuri sanitare corp D etaj  3 Fac. de Automatică 
    -  Montat țeavă pluvială în Laborator Acționări – Corp E - Facultatea de Inginerie 
    -  Reparații și igienizare Laborator Acționări – Laborator Mașini electrice – labortor A.H.P 
    -  Reparații tablou electric centrală termică C10 
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Complex Mecanică lucrări în valoare de  6 mii lei: 
-  Igienizare Cămin 14 
-  Reparații și igienizare – cantina cămin nr. 14 
-  Igienizare cabinet medical – cămin nr. 9 
 
Rectorat - lucrări în valoare de 33 mii lei: 
- Igienizare sala 443B  
- Reparații și igienizare sală și hol Laborator panificație - Facultatea de Horticultură  
- Igenizare și montat parchet sala 230 și 330 – Fizică 
- Montat parchet - Bibliotecă   
- Reparații și igienizări în sălile 163; 164; 339; 414 
- Reparații acoperiș sala  457 și  Laborator  330 
- Reparații și igienizare  Bibliotecă  Facultatea de Litere   
- Igienizare  sala  210 – Rectorat  
- Montare parchet sala 454 - clădire Rectorat 
- Reparații coloana Hidranți  - Biblioteca Rectorat  
- Protejare  lift  –  Cantină 
- Reparații Prize de pământ - clădire Rectorat  
- Reparații și igienizare 2 grupri sanitare – corp A etaj și mezanin  
 
Complex Agronomie lucrări în valoare de  72 mii lei: 
- Reparare tavan și perete – Laborator de irigații (020) - Facultatea de Agronomie 
- Inlocuire geamuri Cantina nr. 1  
- Igienizare holuri căminul  nr.4 - D.G.A   
- Reparații și igienizări birouri  C4 – D.G.A ( 201; 210; 211; 214; 215; etc.) 
- Igienizare birou prodecan – Hale Didactice 
- Reparatii și igienizare  Sala de Dans – Facultatea  de  Litere (clădire  Agronomie) 
- Reparații – Birou Decan  
- Igienizare cămin nr.1 
- Reparații Prize de pământ Complex  Agronomie – cămin nr. 3 
 
Complex  Facultatea de Educție Fizică și Sport - lucrări în valoare de  16 mii lei: 
- Înlocuit conducte canal termic – F.E.F.S - KINETO 
- Reparații Prize de pământ - sala de sport și bibliotecă 
- Reparații Branșament  Cămin nr. 13 
- Igienizare cămin nr.11  și  13 
- Trasare teren baschet în incinta – F.E.F.S - montarea capace canalizare teren basket FEFS 
- Mutat gard delimitare – FEFS 
- Repararea coloanei de căldură –grupuri sanitare Cămin nr.13 – FEFS 
 
Grădina Botanică - lucrări în valoare de 4 mii lei: 
- Reparații  Fațadă Birouri 

Banu Maracine - lucrări în valoare de 26 mii lei: 
- Reparații Laborator Vinificație 

Rânca - lucrări în valoare de  0, 5 mii lei - reparații coș de fum 

Casa Universitarilor - lucrări în valoare de  2,5 mii lei 
Amenajare spațiu pentru centrala de detecție – măsuri ISU. 
 

Serviciul Administrativ Cămine și Spații UCV, în cursul anului 2018 a asigurat 
curăţenia în spaţiile de învăţământ (săli de curs, birouri, laboratoare, cabinete), în locurile 
comune (holuri, scări, grupuri sanitare) și căminele studențești, s-a preocupat de utilizarea 
eficientă a utilităţilor în toate spaţiile, de utilizarea raţională a materialelor consumabile, 
urmărind buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor, făcând propuneri de reparaţii şi 
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întreţinere. De asemenea, în toate spațiile s-au efectuat lucrări de deratizare-dezinsecţie cu o 
firmă de specialitate. 
           Personalul administrativ, care își desfășoară activitatea în clădirea Direcției General 
Admistrative, a asigurat documentația necesară pentru plata utilităților (energie electrică, 
apă, energie termică, gaze, telefonie, internet), plată chirii spații, program EURO 200, 
referate de necesitate și oportunitate, repartizarea materialelor de curățenie și reparații pe 
sectoare. A fost asigurată și funcționalitatea comisiilor de inventariere cu privire la gestiuni. 
  Universitatea din Craiova oferă aproximativ 2769 de locuri de cazare în cele 10 
cămine studenţeşti din campusuri, iar numărul studenților care sunt cazați este de  2260. 

    În 2018 colaborarea dintre Serviciul Administrativ Cămine și Spații UCV şi 
reprezentanţii studenţilor a fost transparentă şi constructivă. 
          În ceea ce priveşte reţelele de comunicaţii din campusurile studenţeşti în anul 2018 s-
au realizat următoarele: 
 - Inel Fibra optică 
 - pornirea stației TV circuit închis pentru distribuția semnalului TV în toate căminele 
studențești 
 - upgrade la rețeaua de internet prin achiziția de echipamente mai performante.  

 Universitatea din Craiova, dispune de spaţii temporar diponibile, altele decât cele 
incluse obligatoriu în procesul de învăţământ, pentru care organizează licitaţii în vederea 
închirierii. Această activitate permite realizarea unor venituri suplimentare care se  folosesc 
în condiţiile legii pentru acoperirea cheltuielilor curente şi achiziţionarea de bunuri în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de învăţământ.  
 
 Parcul auto în funcţiune al Universităţii din Craiova (cu excepţia staţiunilor 
didactice)  format din 24 de autovehicule şi două remorci, a asigurat logistica suport pentru 
desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative ale instituţiei, iar structura acestuia este 
următoarea: 
 - 16 autovehicule pentru transportul pasagerilor (10 autoturisme cu 5 locuri, 2 
autoturisme cu 7 locuri, 1 microbuz cu 12 locuri, 1 microbuz cu 19 locuri, 1 microbuz cu 20 
locuri şi 1 autocar cu 35 locuri); 
 - 10 autovehicule transport utilitar mixt (marfă-persoane) (5 autoutilitare transport 
utilitar mixt < 3,5 to, 3autoutilitare transport marfa < 3,5 to,  1 camion de 6,5 to  şi 1 tractor 
cu remorcă). 
 Cheltuielile totale la nivelul anului 2018 – 177 850 lei din care: 
 -  pentru întreţinere  22800 lei; 
 -  pentru reparare  24600 lei; 

-  pentru alimentarea cu combustibil a acestora  130 450 lei.   
 

 V. DEPARTAMENTUL PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR 

În cadrul activității de organizare a acordării burselor propuse de către MEN pentru 
sprijin financiar, studenții Universității din Craiova au beneficiat în anul 2018 de burse de 
performanță, de merit și sociale, conform Regulamentului propriu de acordare a burselor.  

Cuantumul burselor acordate de Universitate în semestrul II al anului universitar 
2017/2018 și semestrul I al anului universitar 2018/2019 este detaliat astfel: 

-  Bursa de performanță = 750 lei 
-  Bursa de merit = 600 lei 
-  Bursa socială și bursa de ajutor social ocazional = 460 lei 
Dinamica numărului de burse acordate de universitate, pe categorii de burse este 

prezentată în figura 1 pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 și pentru semestrul 
I al anului universitar 2018/2019. 
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Figura 1 
 
 
 

 In perioada martie 2018–martie 2019 nu s-au acordat burse din alte categorii de 
venituri 
 
 Repartizarea fondului de burse pe facultăți este relevată în figurile nr. 2 și 3, pentru 
cele două semestre analizate. 
 

  
Figura nr. 2. Repartizarea pe facultăți a burselor acordate de Universitate 

 în semestrul II al anului universitar 2017/2018 
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 Figura nr. 3. Repartizarea pe facultăți a burselor acordate de Universitate  
în semestrul I al anului universitar 2018/2019 

  
 
 
 
 
 
 Împreună cu organizațiile studențești pe facultăți au fost repartizate cele 345 de 
locuri în taberele studenţeşti în anul universitar 2017/2018 (figura nr. 4). 
 

 
Figura nr. 4. Distribuția locurilor în tabere studențești, pe facultăți, 

 în anul universitar 2017/2018  
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DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 

A.  Programul ERASMUS+ 
 

A.I. Acțiunea-Cheie 103: Proiect de mobilitate Erasmus+  cu Țările Programului 
pentru studenții și personalul din învățământul superior  
A.I.1. S-a depus aplicaţia pentru proiectul de mobilităţi ERASMUS+ - Acțiunea-cheie 1, 
2019-2020 
A.I.2. Acorduri ERASMUS+ 
• Acorduri Erasmus+  înregistrate la DRI (la data de 15.03.2018): 257 de 

universităţi din 27 de ţări participante la program; 
• 44 de noi acorduri Erasmus+ încheiate cu universităţi din Bulgaria, Cehia, 

Croația, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Portugalia, 
Slovacia, Spania și Turcia.  

A.I.3.  Mobilităţi desfăşurate în cadrul Programului ERASMUS+ 
a. Mobilităţi outbound 

• Anul 2017/2018  
- 170 de mobilități outbound Erasmus+ ale cadrelor didactice și personalului 

administrativ (creștere de 10% comparativ cu anul precedent) 
- 174 de mobilități outbound Erasmus+  studenți (creștere de 11% comparativ cu 

anul precedent). 
• Anul 2018/2019 (iunie 2018 - martie 2019) 

- 47 mobilităţi outbound Erasmus+   studenţi 
- 41 mobilități outbound Erasmus+  ale cadrelor didactice și personalului 

administrativ. 
b. Mobilităţi inbound 

• Anul 2018/2019 (octombrie 2018 - martie 2019)  
- 44 mobilități de studenți inbound Erasmus+  efectuate în primul semestru al anului 
universitar (43 mobilități de studiu și o mobilitate de practică) 
- 39 mobilități de studenți inbound Erasmus+  efectuate în semestrul al doilea (29 
mobilități de studiu și 10 mobilități de practică) 
- 7 mobilități de predare inbound Erasmus+ efectuate de cadre didactice de la 
universitățile partenere din Italia, Bulgaria, Spania, Germania și Turcia la Facultatea 
de Litere (4 mobilități), Facultatea de Științe (o mobilitate) și Facultatea de Economie 
și Administrarea Afacerilor (2 mobilități) 
-   până la sfârșitul acestui an universitar sunt programate a fi realizate la UCv alte 
mobilități de predare și instruire în cadrul programului Erasmus+, care vor fi realizate 
de cadre didactice și personal administrativ din universități partenere. 

• Anul 2017/2018  
- 72 mobilități de studenți inbound Erasmus+ din Italia, Spania, Grecia, Turcia, 

Franța, Bulgaria, Polonia etc. (64 mobilități de studiu și 8 mobilități de practică) 
- 33 mobilități inbound Erasmus+ efectuate de cadre didactice și personal 

administrativ din universitățile partenere din Italia, Slovacia, Bulgaria, Turcia, 
Cehia, Spania, Polonia, Germania etc. (22 mobilități de predare și 11 mobilități de 
instruire)  
 

A.II.  Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS+: 
1. implementarea utilizării platformei Online Linguistic Support: acordarea 
licențelor de evaluare și de pregătire lingvistică pentru studenţii outbound 
ERASMUS+; 
2. implementarea și monitorizarea permanentă a mecanismului Buddy System 
pentru studenţii străini care studiază la UCv gestionați de DRI; 
3. organizarea evenimentului Welcome We ek  dedicat studenților străini la UCv, 
28 septembrie - 8 octombrie 2019; 
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4. campanie Erasmus+, martie 2018: 
a. evenimente de informare Erasmus+, Departamentul de Relații 

Internaționale, 19 martie 2018; 
b. eveniment de informare Erasmus+, Facultatea de Litere,  21 martie 2018; 
c. Mobility Info Day, ESN Craiova, 7 martie 2018 

5. Zilele Porților Deschise la UCv; 
6. Be Multicultural, ediția a III-a, 15 octombrie 2018 

 
A.III. Proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport 
       DRI a oferit asistență logistică și administrativă pentru implementarea unui 
număr cât mai mare de proiecte de cooperare Erasmus+, în calitate de coordonator de 
proiect sau de partener. În 2018, UCv a semnat șapte Scrisori de Mandat pentru  
propuneri de proiecte în calitate de partener sau coordonator în proiecte Erasmus+, iar 
în prezent sunt în curs de implementare șase proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2 și 3. 
 
B. Acorduri inter-instituţionale de cooperare universitară 
B.I. Acorduri valabile 2018 - 2019:  

- 60 de acorduri semnate la nivel inter-instituţional între Universitatea din Craiova 
şi 28 de ţări. 

B.II. Acorduri semnate în perioada 2018-2019 (aprilie 2017 - februarie 2018):  
- 8 noi acorduri instituţionale cu Republica Molodova, Albania, Ucraina, Italia şi 

Bulgaria. 
B.III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor inter-instituţionale:  

- 4  mobilități de studenți inbound 
 

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

C.I. Mobilități outbound: 
- 2 mobilități de formare la Bifrost University, Islanda; 
- 1 mobilitate de formare la University College of Southeast Norway, Norvegia. 
- 3 mobilități de studiu la University College of Southeast Norway, Norvegia. 

C.II. Mobilități inbound: 
- 3 mobilități de formare de la University of Iceland, Islanda; 
- 1 mobilitate de formare de la Bifrost University, Islanda. 
 

D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la Ucv 
D.I. Programul CEEPUS: 
• Anul 2017/2018 

- o mobilitate inbound de la Koszalin University of Technlology, Polonia, la 
Facultatea de Litere 

• Anul 2018/2019 
- o mobilitate inbound de la State University of Tetova, Macedonia, la Facultatea 

de Automatică, Calculatoare și Electronică 
D.II. Români de Pretutindeni: 
• Anul 2018/2019 

-  Admitere Licență, Sesiunea Iunie 2018 
-  Admitere Licența, Sesiunea Septembrie 2018  
-  Admitere Master, Sesiunea Septembrie 2018 

D.III. Participări la manifestări științifice internaționale: 
• Anul 2017/2018  

- 314 de participări la manifestări științifice internaționale  
 

E. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF): 
E.I. Burse Eugen Ionescu 
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În cadrul apelului pentru anul universitar 2017-2018, UCv a fost gazda unui bursier 
„Eugen Ionescu” din Camerun, care a efectuat un stagiu de cercetare postdoctorală la 
Facultatea de Științe Sociale, sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. Dumitru OTOVESCU.  

În cadrul apelului pentru anul universitar 2018-2019, UCv a primit 70 de  candidaturi 
din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Burkina Faso, Ucraina, Camerun, Coasta de Fildeș, 
Togo, Senegal, Madagascar, Moldova, Rusia și Kazakhstan. În urma selecției realizate de 
Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea din Craiova va fi gazda a trei 
bursieri din Senegal, Tunisia și Maroc, care vor efectua stagii de cercetare doctorală la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, sub coordonarea doamnei Prof.univ.dr. 
Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU (doi bursieri) și la Facultatea de Automatică, Calculatoare 
și Electronică, sub coordonarea domnului Prof.univ.dr.ing. Costin BĂDICĂ (un bursier).  

 
F. Acţiuni de internaționalizare:  
F.I. Participarea la evenimente naționale și internaționale (Celebrare a celei de-a 
50-a aniversări a Universităţii din Lomoges, Limoges, Franţa, Erasmus+ în 
învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate, București) 
F.2. Acţiuni de asigurare a vizibilităţii naţionale şi internaţionale a UCv 

1. ESN Romania Spring National Platform ESN Craiova, Universitatea din 
Craiova, 01-04 martie 2018; 

2. ESN Anual General Meeting, Costa Brava, Spania, 15-18 martie 2018; 
3. International Erasmus Games, Constanța, 29 martie-1 aprilie 2018; 
4. ESN South Eastern Europe Platform, SEEP, Atena – Piraeus, 8-11 noiembrie 

2018; 
5. Gala ESN Craiova, ediția a VIII-a și a XI-a. 

F.3. Implementare proiect de dezvoltare instituțională – Fonduri CNFIS-FDI 2018: 
Dezvoltarea instituțională și eficientizarea procesului de internaționalizare al 
Universității din Craiova (INTNL@UCv), Domeniu 2. Internaționalizarea 
învățământului superior din România: 

1. Harta campus UCv - aplicație mobilă 
2. Aplicație gestionare acorduri de cooperare academică 
3. #InfoPackUCv - kit informațional pentru studenții inbound 
4. Centrul Multicultural al Universității din Craiova 
5. Cursuri de limbi străine pentru studenții și personalul didactic și nedidactic. 

 
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

 
În 2018, Departamentul de Relaţii publice şi imagine academică (DRPIA) a continuat 

tipurile de activităţi anunţate în planul operaţional şi a dezvoltat altele noi.  
În primul rând, s-a urmărit intensificarea activităţii în mediul online (presă şi 

platforme de socializare) prin informări zilnice pe canalele instituţiei şi cel puţin săptămânale 
pe alte canale de comunicare. Pe lângă pagina existentă, a fost creat un grup – Universitatea 
din Craiova. Ştiri şi comunitate. În felul acesta, publicul ţintă primeşte rapid şi sigur 
informaţii despre activitatea UCv, inclusiv preluări de pe www.ucv.ro iar membrii 
comunităţii academice craiovene pot prelua şi retransmite informaţiile. Am menţinut şi 
consolidat publicul ROSE la Universitatea din Craiova.  

În ceea ce priveşte comunicarea cu instituţiile de presă, am dezvoltat noi parteneriate 
(naţionale, regionale, locale – Radio România Cultural, media10.com ş.a.), am consolidat 
parteneriatele tradiţionale (ajunse la aproximativ 40 de receptori media), în aşa fel încât a 
crescut numărul apariţiilor UCv în presă (scrisă, radio, tv). Am dezvoltat, de asemenea, şi 
colaborarea DRPIA cu TELE U şi am construit împreună o serie de emisiuni de informare pe 
subiecte relevante pentru Universitatea din Craiova. DRPIA a mediat apariţii în presă pentru 
toate facultăţile şi departamentele care au solicitat acest tip de colaborare. Am organizat 
conferinţe de presă pentru anunţarea ofertei educaţionale, pentru prezentarea situaţiei, 

http://www.ucv.ro/
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anunţarea campaniei de admitere la master şi licenţă, sesiunea de toamnă, anunţarea 
rezultatelor diverselor proiecte ale conducerii UCv ş.a.). De asemenea, treptat DRPIA a 
devenit sursă instituţională recunoscută şi de încredere pentru furnizarea către presă a unei 
baze de date de specialişti ai UCv din toate domeniile. În ceea ce priveşte comunicarea 
pentru admitere, DRPIA a realizat materiale de presă (tradiţionale şi multimedia) construite 
în jurul ofertelor educaţionale pentru toate facultăţile UCv. Aceste materiale au fost preluate 
de toate instituţiile media partenere.  Un alt parteneriat pe care l-am dezvoltat a fost cel cu 
programele de studii Jurnalism şi Comunicare audiovizuală. Astfel, cu ajutorul studenţilor 
voluntari dezvoltăm portofoliul foto al Universităţii din Craiova 
(https://www.ucv.ro/site/galerie/), dar şi video (https://www.youtube.com/channel/UCF-
fWHw8pI9_4GsxUckLSlw?feature=watch). Tot prin acest parteneriat, am mărit volumul de 
conţinut scriptic despre UCv furnizat publicului ţintă. 

  
EDITURA UNIVERSITARIA 

 Participarea la târguri de carte 
  Continuând tradiţia, Editura Universitaria a participat în anul 2018 la cele mai 

reprezentative târguri de carte pentru a intra în contact cu potenţiali clienţi şi a creste 
vizibilitatea editurii.  

 Principalele târguri de carte la care Editura Universitaria a fost prezentă în anul 
2018 sunt prezentate în continuare. 

 

 
Anul 

Nr. 
crt. Denumire Oraş Perioada 

2018 1 Caravana Gaudeamus Craiova  28 Februarie - 4 Martie 2018 

 2 Caravana Gaudeamus Cluj  18 - 22 Aprilie 2018 

 
3 

Târgul Internaţional de carte 
Librex 

Iași    9 - 13 Mai 2018 

 4 Târgul internațional de carte 
Bookfest 

Chișinău  27 August - 3 Septembrie 

 5 Târgul Internaţional Gaudeamus Bucureşti  14 -18 Noiembrie 2018 

 
 Realizări 

 Principalele premii și diplome obținute la târguri în anul 2018: 

A. Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de învăţătură 2018, Craiova,  
      28 Februarie - 4 Martie 2018 

B. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru participarea de înaltă ţinută la 
Târgul Internaţional de Carte Librex, 9-13 mai 2018, Iaşi 

 

 Cărți publicate: 

 În anul 2018, în cadrul editurii, au văzut lumina tiparului: 
- 173 de titluri noi;  
- 23 de titluri au fost reeditate;  
- 21 de titluri de reviste;  
- 49 de cursuri universitare fără ISBN. 
 În colecția Studia Doctoralia, colecție înființată în 2018, au aparut 8 titluri de carte. 
 

 

https://www.ucv.ro/site/galerie/
https://www.youtube.com/channel/UCF-fWHw8pI9_4GsxUckLSlw?feature=watch
https://www.youtube.com/channel/UCF-fWHw8pI9_4GsxUckLSlw?feature=watch
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 POSTUL DE TELEVIZIUNE  TELE U 

 Activitatea Teleuniversitatea Craiova s-a desfășurat pe două axe diferite: realizarea și 
difuzarea programelor de televiziune, în conformitate cu grila de programe și derularea de 
programe de practică și voluntariat pentru studenții Universității din Craiova. 
 Pe tot parcursul anului, în realizarea și difuzarea materialelor de televiziune s-a pus 
accent pe promovarea activității Universității din Craiova, a proiectelor realizate de studenți 
și de cadrele universitare. Acest lucru a condus la creșterea gradului de informare, în rândul 
comunității locale, asupra realizărilor Universității din Craiova. 
 Au fost realizate emisiuni de promovare a ofertei educaționale pentru fiecare 
facultate în parte precum și prezentarea programelor de studiu de licență și masterat, în 
fiecare sesiune de admitere.  
 Au fost realizate filme de prezentare pentru infrastructura, echipamentele, 
laboratoarele sau proiectele Universitații din Craiova și ale instituțiilor aflate în subordinea 
Universității din Craiova. Spre exemplu: filme de prezentare al INCESA și al laboratoarelor 
INCESA, film de prezentare a echipamentelor realizate de profesorii Facultății de Inginerie 
Electrică pentru Salonul de Inventică 2019, film de prezentare pentru CRAIF, film de 
prezentare CRAF etc. În total au fost realizate peste 50 de astfel de filme de prezentare. 
 În plus față de cele menționate mai sus, postul de televiziune Teleuniversitatea 
Craiova a fost și în anul 2018 o componentă importantă a peisajului mass-media din regiunea 
Oltenia. În cadrul emisiunilor și jurnalului de știri au fost prezentate informații actuale și de 
interes pentru comunitatea locală din municipiul Craiova, județul Dolj și regiunea Oltenia.  
  Postul de televiziune Teleuniversitatea Craiova a găzduit stagii de practică pentru 
studenții Facultății de Litere, specializarile Comunicare și relații publice și Jurnalism. În 
cadrul acestor programe de practică, studenții au avut posibilitatea, sub îndrumarea 
colectivului Teleuniversitatea Craiova, să se familiarizeze cu activitatea de televiziune și să 
realizeze o producție de televiziune.  
 Teleuniversitatea Craiova a început din luna septembrie 2018 să deruleze programe 
de voluntariat prin care se oferă posibilitatea studenților Universității din Craiova să facă 
voluntariat în cadrul televiziunii și astfel să se dezvolte din punct de vedere profesional și 
personal. Programele de voluntariat au fost concepute astfel încât să vină în întâmpinarea 
studentului fără să afecteze sau să interacționeze cu programul orelor de curs.   
 În cadrul programelor de practică și voluntariat s-a pus accentul pe dezoltarea compe-
tențelor studenților astfel încât, la terminarea fiecărui stagiu aceștia să deprindă toate 
atributele necesare pentru ca, la terminarea studiilor, să poată fi intergrați mai ușor pe piața 
muncii.   
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RAPORT DE ACTIVITATE 

- CENTRUL UNIVERSITAR DIN DROBETA TURNU SEVERIN - 
 

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

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

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

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

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

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

 
SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 

 
 Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin a oferit condiţii excelente de formare a 
studenţilor în cadrul a 12 domenii de studii de licenţă, la 13 programe de studii, 6 domenii de 
studii de masterat, la 7 programe de studii, toate acreditate.  
 În anul 2018, din cele 13 programe de studii de la ciclul de studii universitare de 
licenţă au fost evaluate 2, obţinându-se avizul ARACIS de menţinere a acreditării.   

       SITUAŢIA STUDENŢILOR 

2.1. Ciclul I - Studii universitare de licenţă, 2018 
 

Nr 
crt Facultatea/ Departamentul Buget Taxa Total 

1 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Total, din care: 270 56 326 
 Finanţe şi Bănci 77 14 91 
 Contabilitate şi informatică de gestiune 78 18 96 
 Management 58 15 73 
 Administrarea afacerilor 57 9 66 
2 Facultatea de Mecanică-Departamentul IMST,  Total, din care: 300 20 320 
 Ingineria și protecția mediului in industrie 82 4 86 
 Inginerie economica industrială 118 6 124 
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Nr 
crt Facultatea/ Departamentul Buget Taxa Total 

 Navigatie și transport maritim și fluvial 75 9 84 
 Știința materialelor 11 1 12 
 Ingineria sudării 14 0 14 
3 Facultatea de Litere     Total, din care: 167 104 271 

 Limba şi literatura română şi o Limbă şi literatură străină la alegere 
(franceză, engleză) 83 20 103 

 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 84 84 168 
4 Facultatea de Ed. Fizică şi Sport , Total, din care: 135 95 230 
 Educaţie fizică şi Sportivă 68 30 98 
 Kinetoterapie şi motricitate specială  67 65 132 
5 Facultatea de Drept,     Total, din care: 97 100 197 
 Administraţie publică 97 100 197 
TOTAL studenţi la nivelul CUDTS (licenţă)  969 375 1344 

 
Începând cu anul universitar 2018-2019, la nivelul Universității din Craiova, s-a 

aplicat procedura de redistribuire a locurilor bugetate. Acest fapt a determinat o creștere 
semnificativă în ceea ce privește studenții finanțați de la buget pentru ciclul studii 
universitare de licență, aferent Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin.  

2.2. Ciclul II – Studii universitare de masterat, 2018 

 Nr 
crt Facultatea/ Departamentul Buget Taxa Total 

 1. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor   
Total,  din care: 102 115 217 

  Management Contabil, Expertiză şi Audit 40 34 74 

  Managementul Organizaţiei 30 64 94 

  Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii 32 17 49 

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

124 6 130 

 Ingineria şi managementul calităţii 41 3 44 

 Managementul sistemelor logistice 43 3 46 

 Managementul mediului si dezvoltare durabila 40 0 40 

3. Facultatea de Litere,  
Total, din care: 41 38 79 

 Consiliere educaţională şi dezv. carierei 41 38 79 

Total studenţi la nivelul CUDTS (master)  267 159 426 

 
La  nivelul CUDTS s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de studenţi din ciclul II 

de studii universitare. Creșterea semnificativă s-a înregistrat la nivelul  FEAA – CUDTS, de 
peste 10%. De menționat și faptul că această creștere se datorează studenților cu taxă. 
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Situaţia centralizată a studenţilor CUDTS, 2018 
 

Categorie studenți Buget Taxa Total 

Studenţi la licenţă 969 375 1344 

Studenţi la master 267 159 426 

Total studenţi la nivelul CUDTS  1236 534 1770 
 
La nivelul CUDTS se constată o uşoară creştere a numărului total de studenţi 

datorată atât creşterii numărului de studenţi de la ciclul de studii universitare de licență cât 
și de la ciclul de studii universitare de master. 

De remarcat faptul că, pentru al treilea an consecutiv, numărul total al studenților 
școlarizați la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin este de peste 1700.  

La nivelul CUDTS se constată o uşoară creştere (1,5%) a numărului total de studenţi 
datorată atât creşterii numărului de studenţi de la ciclul de studii universitare de licență cât și 
de la ciclul de studii universitare de master. 

 
3. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 

NEDIDACTIC 
 

3.1. Personal didactic 
► Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - CUDTS are un număr de 26 

cadre didactice titulare cu următoarea structură: 2 profesori; 16 conferenţiari; 8 lectori. Toate 
cadrele didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

 
► Facultatea de Mecanică - Departamentul IMST, CUDTS are un număr de 23 cadre 

didactice titulare cu următoarea structură:  2 profesori; 7 conferenţiari; 14 şefi lucrări/lectori. 
Toate cele 23 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

 
► Facultatea de Litere - CUDTS are un număr de 12 cadre didactice titulare cu 

următoarea structură: 2 profesori; 3 conferenţiari; 5 lectori; 2 asistenţi. Toate cele 12 cadre 
didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

 
► Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - CUDTS are un număr de 9 cadre didactice 

titulare cu următoarea structură:  4 conferenţiari; 4 lectori; 1 asistent. Toate cele 9 cadre 
didactice au titlu ştiinţific de doctor. 

 
 ► Facultatea de Drept - CUDTS, are 2 cadre didactice titulare cu titlul ştiinţific de 
doctor (2 lector) cu norma de bază constituită numai din activitate didactică la CUDTS. 
Activitatea didactică la CUDTS este completată de cadre didactice cu norma de bază 
alcătuită din ore curs şi seminar Craiova şi CUDTS. 
 

Nr 
crt Facultatea/Departamentul 

Profesori Conf. Lectori/ 
Şefi de lucrări Asistenţi Total 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 2 2 16 16 10 8 0 0 28 26 

2 

Facultatea de Mecanica/ 
Departamentul de Ingineria 
şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice 

2 2 7 7 14 14 0 0 23 23 
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Nr 
crt Facultatea/Departamentul 

Profesori Conf. Lectori/ 
Şefi de lucrări Asistenţi Total 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

4 Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport 0 0 3 4 4 4 1 1 8 9 

5 Facultatea de Drept  0 0 0 0 2 2 2 0 4 2 
Total 6 6 29 30 35 33 5 3 75 72 

 
 
 În ceea ce priveşte resursa umană - cadre didactice, se observă că în anul 2018 nu au 
avut loc schimbări spectaculoase, înregistrându-se două ieşiri din sistem, prin pensionare, la 
Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor. 

 
4. REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

Nr. 
crt 

Cercetare stiintifica FEAA MEC-
IMST 

LITERE FEFS DREPT 

1.  Granturi în evaluare - 1 -   
2.  Granturi derulate 1 3 1   
3.  Cărţi publicate, din care: 1 2 2  1 
4.  - în edituri internaţionale -  -   
5.  - in edituri naţionale 1 2 2  1 
6.  Articole publicate în reviste indexate ISI 1 1 3   
7.  Articole publicate în reviste indexate BDI - 6 16  7 
8.  Articole publicate în alt ereviste 1 3 27   
9.  Articole publicate în volumele 

conferinţelor indexate ISI preoceeding sau 
internaţionale 

14 6 4   

10.  Articole publicate în volume ale 
conferenţelor naţionale 

- 0 3   

11.  Evenimente ştiinţifice organizate 1 4 2   
12.  Participarea studenţilor la sesiuni 

studenţeşti naţionale 
- 6 2   

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

produse cu drept de proprietate intelectuală 
- 5    

 
 

SINTEZA ACTIVITATII DE CERCETARE A CUDTS 2018 
 

FACULTATEA GRANTURI CARTI ARTICOLE 
ISI BDI ALTELE 

FEAA 1 1 1 - 14 
MECANICĂ-
IMST 

3 2 1 6 - 

LITERE 1 2 3 16 34 
FEFS - - - - - 
DREPT - 1 - 7 - 
TOTAL 5 6 5 29 48 
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Analizând datele referitoare la activitatea de cercetare se impune intensificarea 
activităţii de publicare de cărţi şi articole ISI şi menţinerea ritmului de accesare a granturilor 
de cercetare. 

 
 

5. ACTIVITATEA DE PROMOVARE A  
PROGRAMELOR DE STUDII 

 
Pentru popularizarea activităţilor Centrului Universitar s-au realizat acţiuni în mass 

media locală:    

 Televiziuni - TELE 2 DROBETA, DATINA, RTS, GALAXY; 
 Radio- Radio Severin; 
 Ziare - apariţii periodice în Datina, Informaţia de Severin, Obiectiv 

mehedințean, Mehedințeanul. 
Au apărut interviuri şi există  emisiuni la aceste televiziuni unde a fost prezentată 

oferta educaţională.   

Principalele activități de promovare a ofertei educaționale a Universității din Craiova 
- C.U.D.T.S, în anul 2018, au fost următoarele: 

• Târgul Ofertei Universitare, în perioada 12-13 aprilie 2018, în cadrul Simpozionului 
Național – Consilierea în carieră-evoluția elevilor de la liceu către universitate 
și/sau piața muncii. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul comercial Severin 
Shopping Center din Drobeta-Turnu-Severin (scopul proiectului: creșterea capacității 
elevilor de liceu din județul Mehedinți de a lua decizii cu privire la propria carieră și 
la studiile univerisitare pe care le vor urma); 

• Studenții nostri pot mai mult - Ediția a VI și Zilele Porților deschise, în perioada 17-
18 mai 2018, în zona Casei Tineretului, strada Crișan. Acest proiect are în vedere 
implicarea studenților în derularea unor activități specifice, cu intenția de a pune în 
evidență creativitatea și abilitățile dobândite în cadrul specializărilor pe care le 
urmează. De asemenea, se dorește ca elevii de liceu să-și formeze o imagine de 
ansamblu cu privire la ceea ce presupune viața de student la Universitatea din 
Craiova, Centrul Universitar Drobeta-Turnu-Severin; 

• Caravana învățământului oltean 2018 - proiect desfășurat în perioada noiembrie-
decembrie 2018, în liceele din județul Mehedinți. Scopul proiectului este ca elevii să 
primească informații despre oferta educațională a Universității din Craiova: cifră de 
școlarizare, domenii de studii și specializări, oportunități de carieră, oportunități de 
practică de specialitate, detalii cu privire la serviciile de cazare și masă, internship-
urile oferite de principalii parteneri socio-economici ai UCV, informații legate de 
bursele UCV, detalii cu privire la infrastructura ultramodernă de învăţământ şi 
cercetare, prezentarea principalelor servicii oferite de Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră al UCV studenților, dar și elevilor. 

• Târgul de oferte educaționale organizat de I.S.J Mehedinţi în perioda  9-10 mai 2018, 
la Casa Tineretului din municipiul Drobeta-Turnu Severin, unde Centrul Universitar 
și-a prezentat oferta educațională. 
 

 De asemenea, studenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul 
CUDTS au participat alături de elevii din liceele din Drobeta-Turnu Severin la Concursul 
“Cea mai bună idee de afaceri” organizat de FEAA şi ISJ Dolj şi Mehedinţi, rezultatele 
acestora fiind remarcabile: Locul III şi o menţiune. 

Prin intermediul cadrelor didactice și a unor studenți s-a realizat popularizarea la 
nivelul fiecărui liceu din Drobeta-Turnu Severin, Motru, Vânju-Mare, Orșova, Baia-de-
Aramă, Strehaia. Oferta educațională a fost prezentată prin intermediul unor pliante, postere, 
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prezentări orale realizate de către cadre didactice începând cu clasele a XI, a XII urmând ca 
de anul următor în cadrul acțiunii „săptămâna altfel” elevii de la toate nivelurile din cadrul 
învățământului preuniversitar să fie invitaţi la CUDTS pentru a le prezenta oferta noastră 
educaţională şi pentru ai ajuta la orientarea în carieră.  

La nivelul întreprinderilor popularizarea am realizat-o de fiecare dată când ne-am 
deplasat în practică cu studenţii, iar în perioada premergătoare admiterii oferta noastră 
educaţională a fost prezentată prin postere care au fost puse la intrarea în întreprindere. 

De asemenea, promovarea ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova - CUDTS 
s-a realizat şi în unităţile economice cu care facultăţile au protocoale şi contracte pentru 
efectuarea practicii de specialitate și realizării lucrărilor de licenţă, cum ar fi: BCR, BRD, SC 
Meva SA, SC Bornetze SRL, Agenţia de Protecţia Mediului - Mehedinţi, Apele Române 
Mehedinţi, SC Lamdro  SA, SC Severnav SA, SC Mecanoenergetica SRL, SC Euro Tyres 
SRL, SC Forsev SA. 
 

6. SITUAŢIA FINANCIARĂ 
 

În tabelele de mai jos este prezentată situaţia financiară în anii 2017 și 2018.  
 

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE FUNCȚIONARE  

FACULTATI+ADMINISTRATIV 
IN ANUL 2018 COMPARATIV CU ANUL 2017 

 

Nr. 
crt. 

Explicatii Cheltuieli  
2017 
(lei) 

Cheltuieli 
2018 
(lei) 

Modificare 
2018-2017 

lei 
1. Materiale auxiliare - 74,51 74,51 
2. Combustibil încălzire spații învățământ 

imobil str.Traian 
68186,25 

 
101322,49 33136,24 

3. Combustibil auto 8245,00 9261,00 1016,00 
4. Piese auto 1986,08 319,99 -1666,09 
5. Materiale consumabile 

(rechizite, materiale curățenie, s.a.) 
16652,02 23014,47 6362,45 

6. Energia termică (încălzire imobile str. 
Călugareni) 

182004,82 209243,94 27239,12 

7. Apa canal 21509,41 15818,62 -5690,79 
8. Energie electrică 82545,15 41912,54 -40632,61 
9. Salubritate 4944,67 5107,21 162,54 
10. Materiale întreținere și reparații 7217,67 17695,92 10478,25 
11. Cheltuieli telefon și internet-RDS 16962,15 16900,17 -61,98 
12. Servicii pază  264235,31 307438,37 43203,06 
13. Servicii ignifugare imobile 30811,48 - -30811,48 
14. Servicii analiză apa-DSP 1395,00 - -1395,00 
15. Reparații auto 202,00 - -202,00 
16. Cursuri igienă - 800,00 800,00 

 TOTAL 706.897,01 748.909,23 42.012,22 
 
Se constată o creștere, de peste 33 mii lei în ceea ce privește cheltuielile cu 

combustibilul necesar încălzirii spațiilor aferente imobilului din Str.Traian, datorată 
majorării prețului combustibilului utilizat. De asemenea, o majorare cu peste 27 mii lei se 
înregistrază și în ceea ce privește cheltuielile cu energia termică aferentă imobilelor din 
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Str.Călugăreni, lucru ce se datorează faptului că agentul termic în sistem centralizat nu mai 
este subvenționat pentru instituții.  

Creșterea de peste 43 mii lei înregistrată la Serviciile de pază s-a datorat majorării 
cuantumului salariilor angajaților. 

 
 

SITUATIA INCASARILOR 
IN ANUL 2018 COMPARATIV CU ANUL 2017 

         - LEI - 

Nr 
crt. 

Explicatii Valoare 
încasari  

2017 

Valoare 
încasari  

2018 

Modificare 
2018-2017 

 
1. Taxe școlarizare 1669975,78 1640641,87 -29333,91 
2. Alte venituri (taxe înscriere, înmatriculare, 

reînmatriculare, restante, etc.) 
377413,96 369565,00 -7848,96 

 TOTAL 2.047.389,74 2.010.206,87 - 37.182,87 
 

Prin aplicarea procedurii de redistribuie a studenților de la taxă la buget la nivelul 
UCv, începând cu anul universitar 2018-2019, la nivelul CUDTS a crescut numărul 
studenților la buget (+132 studenți) și a scăzut numărul studenților la taxă (-106 studenți). 
Astfel, se explică scăderea de peste 29 mii lei a taxelor de școlarizare ce se încasează și 
evidențiază la nivel CUDTS. 

7. ACTIVITATEA SERVICIULUI ADMINISTRATIV 

Serviciul Administrativ al CUDTS reprezintă structura care gestionează activitățile 
administrativ-patrimoniale la nivelul Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin și este 
subordonat Direcției Generale Administrative a Universității din Craiova și Prorectorului 
CUDTS. 

Serviciul Administrativ al CUDTS din cadrul DGA a Universității din Craiova, are 
drept principală atribuție coordonarea activitatății administrative a celor 3 (trei) imobile din 
locațiile situate în str.Traian 277A (propietatatea Universitatii), str.Călugăreni nr.1 (Clădire 
de patrimoniu aflată în proprietatea Consiliului Județean Mehedinți) și imobilul aflat în 
conservare din str. Dumitru Gheață nr.22 (cămin studențesc - proprietatea Universității). 
        Serviciul Administrativ al CUDTS a efectuat, sub coordonarea domnului sef serviciu 
administrativ  dr. ec. Constantin Cojocaru, cu personalul propriu lucrări de întreţinere, 
reparaţii, reabilitare mobilier şi executare mobilier cu materialele existente sau aprovizionate 
(birouri, aviziere şi alte obiecte de mobilier).  

De asemenea, s-au efectuat demersurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor 
sanitare de funcționare a imobilelor din patrimoniul universității: 
 avizarea facturii de utilități, repartizarea pe beneficiari a cheltuielilor în baza 
confirmărilor serviciilor și comunicarea lunară a situațiilor către beneficiari; 
 asigurarea mentenanţei clădirilor ce fac parte din patrimoniul universităţii; 
 asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
 asigură managementul situaţiilor de urgenţă privind apărarea împotriva incendiilor, 
protecţia civilă, securitatea şi sănătatea în muncă. 

În cadrul Serviciului Administrativ al CUDTS se regăsesc administratorii de 
patrimoniu și de gestiune (3 administratori) a căror principală atribuție este de a asigura 
gestiunea bunurilor și imobilelor aflate în cadrul CUDTS coordonarea și conducerea 
activității administrative a unui  număr  de  14  angajați. 

În clădirea din strada Călugăreni, nr.1 s-a reparat şi lăcuit mobilierul existent, s-a 
turnat şapă şi s-a înlocuit parchet în unele săli de curs, s-au reparat şi zugrăvit grupurile 
sanitare, s-a confecţionat şi montat arhiva pentru  FEAA, s-au confecţionat şi montat poliţe la 
dulapurile existente din bibliotecă, s-a renovat complet biblioteca, s-a remediat şi s-a vopsit 
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instalaţia de încălzire IMST, s-a reparat calea de acces pasarela la nava şcoală Apolodor, s-au 
făcut reparaţii curente la acoperişul clădirii. 

În clădirea din strada Traian, nr.277A, s-au efectuat lucrări de reparaţii prin 
zugrăvirea sălilor de curs, sala de sport, culoarele şi casa scărilor pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii didactice cu studenţii și de cercetare.  
       La această clădire s-au efectuat, de asemenea, lucrări de întreţinere la rezervorul de 
motorină, lucrări de reparaţii la instalaţia  de încălzire, s-au reparat, vopsit şi înlocuit băncile 
din parcul Centrului Universitar şi gardul împrejmuitor. 

Se fac demersurile necesare pentru închirierea căminului studenţesc nr.2 din strada 
D.Gheaţă, nr.22, aflat în proprietatea Universităţii din Craiova - Centrul Universitar Drobeta-
Tr. Severin, fiind în conservare. 

Birou Contabilitate - CUDTS - reprezintă structura care gestionează activitățile de 
contabilitate și casierie și este subordonat Direcţiei Economice a Universităţii din Craiova. 

La subunităţile din structura instituţiei, activitatea contabilă se desfăşoară până 
la nivel de balanţă de verificare, care se preia în bilanţul contabil al Universităţii din Craiova, 
iar activitatea casieriei asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi la CUDTS. 
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DIRECȚIA DE INFORMATIZARE   

 
 Misiuni îndeplinite de personalul S.I.C.: 

- proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor pentru 
gestionarea bazelor de date educaţionale şi administrative din mediul academic; 

- întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a 
Universităţii şi a conexiunilor la Internet; 

- instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor din dotarea 
S.I.C. şi a serviciilor administrative care folosesc tehnică de calcul; 

- asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice, 
administrarea noului site web al universităţii şi întreţinerea vechiului site; 

- actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de 
Rectorat şi alte departamente şi servicii; 

- asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi departamentelor 
din Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională a reţelelor din dotarea acestora; 

- asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice şi studenţilor în vederea utilizării 
calculatoarelor şi a serviciilor de internet; 

- asigurarea de consultanță personalului UCv în vederea utilizării aplicațiilor 
informatice proiectate de Direcția de Informatizare. 

 
 Activitatea depusă a urmărit obiectivele propuse şi este detaliată în cele ce urmează. 
I. Dezvoltare infrastructură şi reţea: 

1. Activităţi curente: 
• Întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a clădirii 
centrale și a campusului Agronomie/DGA. 
• Instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor, stațiilor de lucru 
și a echipamentelor S.I.C. (routere, servere web, mail servere, servere pentru baze de date 
etc.). 
• Asistență tehnică pentru serverele și stațiile de lucru ale serviciilor administrative 
(salarizare, contabilitate). 
• Asigurare control acces D.G.A. 
• Asigurarea serviciilor de internet, a serviciilor web, a poştei electronice și gestiunea 
utilizatorilor acesteia. 
• Asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi departamentelor 
din Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională a reţelelor din dotarea acestora. 
• Achiziționarea de echipamente necesare funcționării nodului de comunicații. 
• Înlocuirea echipamentelor depreciate cu echipamente noi, de ultimă generație 
(servere, switch-uri, UPS-uri). 

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

wireless) în Clădirea Centrală; 
- Diagnosticare echipamente defecte și elaborare note tehnice în vederea creării 

referatelor de necesitate destinate reparării/înlocuirii componentelor defecte. 
- Reparare/înlocuire componente defecte în sistemele de calcul. 

 
II. Dezvoltare şi întreţinere aplicaţii software: 

1. Activităţi curente: 
• Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul S.I.C.: 
- EvidenţaStudenţilor: 
⇒ configurare şi întreţinere structură pentru anul universitar 2018-2019; 
⇒ definirea, la nivelul universității, a termenelor necesare sau impuse pentru anumite 
operații: validare cataloage (diferențiat, pe tipuri de cataloage), perioadă valabilitate depuneri 
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de cereri pentru cazare, perioadă acordare bonificație la plata taxei de școlarizare (perioade 
stabilite de Consiliul de Administrație), perioade pentru stabilirea/selectarea disciplinelor 
opționale și a temelor/proiectelor de diplomă; 
⇒ întreţinerea şi supervizarea traseului academic şi a situaţiei şcolare a studenţilor; 
⇒ definire nomenclator burse pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018, respectiv 
pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019; 
⇒ actualizare nomenclator sărbători legale (utilizate în modulul de validare cataloage); 
⇒ întreţinere şi supervizare a modulelor de burse şi abonamente; 
⇒ crearea cadrului software pentru emiterea de documente specifice activităţii academice 
(diplome, certificate) solicitate de serviciile de eliberare de diplome şi certificate de studii 
(implementarea reglementărilor la nivel național și european); 
⇒ asigurarea de suport tehnic secretariatelor şi departamentelor beneficiare (inclusiv corecţii 
erori de operare); 
- Taxe Studenţi: 
⇒ actualizare permanentă a taxelor şcolare, în conformitate cu normele în vigoare pentru 
anul universitar curent; 
⇒ întreţinere şi supervizare a modulelor de încasări (casierie, contabilitate); 
⇒ executare operaţii de pierdere a calităţii de student, la termenele stabilite de Consiliul de 
Administraţie; 
⇒ supervizarea modulelor de decontare a burselor şi abonamentelor; 
⇒ executarea lunară a operaţiei de depunere a sumelor nedecontate din burse şi abonamente; 
⇒ supervizarea modulului de import a încasărilor prin bănci (modulul Facturi proforme al 
portalului EvStud); 
⇒ asigurarea de suport tehnic departamentului de contabilitate şi casieriei Universităţii 
(inclusiv corecţii de erori de operare); 
⇒ asigurarea de suport tehnic casieriilor și serviciilor contabile conexe (inclusiv corecţii 
erori de operare); 
- Portal web EvStud: 
⇒ întreţinere şi actualizare a programelor portalului în concordanţă cu upgrade-urile 
software-ului de bază (PHP şi HTML); 
- Portal Cercetare: 
⇒ a fost întreținut portalul de cercetare și au fost corectate erorile de programare depistate 
sau raportate; 
⇒ asigurarea de consultanță utilizatorilor portalului.  
- Site-uri web: 
⇒ au fost create certificate SSL pentru toate portalurile web din subordinea S.I.C., astfel 
încât, la acest moment, toate site-urile web gestionate de S.I.C. sunt securizate, în 
conformitate cu cerințele web la nivel mondial. 
⇒ s-a întreținut, actualizat (inclusiv în afara orelor de program, în cazul postărilor cu 
deadline) și dezvoltat site-ul web al universității; 
⇒ s-au întreținut și actualizat site-urile aflate pe serverul web al universității; 
⇒ s-au întreținut pagini web pentru programe POSDRU, AnaleleUniversităţii (Seria 
Istorie, Seria Filosofie), reviste (Revista de Ştiinţe Politice, Revista Universitară de 
Sociologie, Revista Forum Geografic, Revista Argotica), conferinţe. 
⇒ s-a susţinut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi întreţinerea site-urilor 
dedicate  diverselor proiecte. 
⇒ au fost actualizate conturile de e-mail pe serverul webmail al universităţii. 

2. Dezvoltare de aplicaţii: 
• Evidența Studenților: 
- A fost modificată aplicația prin introducerea gestionării modulelor aplicației și a rolurilor 
utilizatorilor (aplicabil și aplicației de taxe, precum și protalului web). 
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- A fost actualizat modulul pentru gestionarea datelor raportate către C.N.F.I.S. în 
concordanță cu cerințele administratorilor platformei ANS. 
- A fost actualizat modulul de admitere, prin adăugarea și gestionarea locurilor speciale în 
procesul de admitere (absolvenți de licee rurale, candidați de etnie romă). 
- A fost creat modulul de generare coduri pentru chestionarele on-line anonimizate. 
- Adăugare de facilități în aplicație, la solicitarea secretariatelor / conducerii universității. 
• Portal web EvStud: 
- A fost modificat modul de conectare în portal, în concordanță cu gestiunea modulelor și 
rolurilor realizată în aplicația de evidență a studenților. 
- A fost creată aplicația Chestionare on-line (https://chestionar.ucv.ro), pentru accesul 
(anonimizat) al studenților/ angajaților UCv la chestionarele on-line generate. 
- A fost creată Harta interactivă a UCv, prima de acest tip din România, care permite 
regăsirea rapidă a informațiilor referitoare la facilități ale UCv și localizarea acestor facilități 
pe hartă (au fost utilizate în acest scop module Google Maps). În acest moment este 
disponibilă harta completă a Clădirii Centrale, urmând ca celelalte campusuri să fie 
actualizate ulterior. Aplicația este alcătuită din două module: 
⇒ Modulul de administrare, destinat administratorilor aplicației, prin care se pot crea 
interactiv hărți ale campusurilor. 
⇒ Modulul de vizualizare, destinat utilizatorilor hărții interactive. 
De asemenea, aplicația este integrată cu aplicația EvStud, astfel încât se pot oferi informații 
suplimentare, în funcție de drepturile utilizatorilor. 
- A fost creat modulul Gestiune proiecte pentru gestiunea proiectelor în Ucv, modul care va 
înlocui secțiunea echivalentă din aplicația de cercetare. 
- A fost creat modulul Gestiune mobilități pentru gestiunea acordurilor interne și 
internaționale pentru mobilitatea studenților/ angajaților UCv (outgoing), respectiv a 
studenților/ angajaților universităților partenere (incoming). 
• Site web: 
- S-a actualizat site-ul web www.ucv.ro prin: 
⇒ modificarea meniului principal în concordanţă cu cererile conducerii Universităţii; 
⇒ actualizarea variantei în limba engleză; 

III. Alte activităţi: 
1. Centralizarea, actualizarea și verificarea informațiilor referitoare la studenții Universității 
din Craiova în platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul 
superior. 
2. Personalul S.I.C. a participat activ la sesiunea de admitere 2018, licenţă şi master, prin 
asigurarea de suport tehnic referitor la procesul de admitere. 
3. Întocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe 
informaţiile din bazele de date. 
4. Au fost furnizate informaţii din baza de date Evidenţa Studenţilor sub forma solicitată de 
servicii conexe (CCOC). 
5. Acordarea de asistenţă tehnică în utilizarea programelor implementate. 
6. Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile universităţii. 
7. Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web. 
8. Asigurarea de consultanţă şi suport pentru realizarea materialelor documentare şi de 
promovare a diverselor evenimente şi activităţi academice. 
9. Arhivarea electronică a bazelor de date. 
10. Perfecţionarea personalului prin asimilarea unor: 
• platforme noi (sisteme de operare, medii de lucru); 
• tehnici de programare noi. 
 

Pe parcursul anului 2018, Direcţia de Informatizare a asigurat : 
IV. Mentenanţa la nivelul Universităţii, respectiv dezvoltarea infrastructurii IT şi reţelelor 
de calculatoare din clădirea centrală, campus Agronomie/DGA. 

http://www.ucv.ro/
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V. Proiectare și realizare (creare, modificare, extindere) rețea locală/Internet (cablu și 
wireless) facultăţi şi servicii clădirea centrală şi DGA. 
VI. Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul 
Direcției de Informatizare: Evidenţa Studenţilor, Taxe Studenţi, Portal web EvStud, Portal 
Cercetare, site-uri web facultăţi şi proiecte instituţionale. 
VII. A fost updatată o aplicație web pentru gestiunea referatelor de necesitate și 
oportunitate (la adresa http://193.231.40.199/referat - relocată într-o mașină virtuală). 
VIII. A fost creată aplicația web pentru gestiunea cazărilor în UCv. 
IX. A fost realizat si exploatat sistemul de distribuţie a semnalului TV digital către 
facultăţile şi căminele universităţii. 
X. Au  fost sprijinite trei din cele şase proiecte câștigate de Universitatea din Craiova 
finanţate prin  Fondul de Dezvoltare Instituţională. 

 
 

DEPARTAMENTUL FONDURI EUROPENE    
 

În cursul anului 2018, Departamentul Fonduri Europene (D.F.E.) a desfăşurat 
activitatea de inițiere, implementare şi operare a proiectelor finanţate din Fonduri Externe 
Nerambursabile la nivelul Universităţi din Craiova, în care instituţia a fost implicată ca 
Beneficiar sau Partener. 

La nivelul Universităţii din Craiova, în anul 2018 stadiul proiectelor aflate în derulare 
(finanţate)/aprobate la finanţare/aflate în evaluare prin diverse programe se prezintă astfel: 

 

Tip program 

Număr 
proiecte 
aflate în 
derulate 

Număr proiecte 
aprobate la finanţare 
urmând a se semna 

contractele 

Număr 
proiecte 

depuse, aflate 
în evaluare 

Programul Operațional Competitivitate 
(POC) 5 - 6 

INTERREG 3 1 - 
Programul Operațional Capital Uman 
(POCU) 7 6 2 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 6 - - 
ROSE 11 - 5 
Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 1 - - 

Program Operaţional Regional (POR) - 1 6 
Total 33 8 19 

 
Proiecte aflate în derulare (finanţate) în anul 2018: 

- Programul Operaţional Competitivitate (POC): 
Nr. 
crt. Titlul proiect Cod proiect Status 

proiect 

1 

Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe, 
cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii 
inovative de sisteme inteligente destinate 
creşterii eficienței energetice 
(PACETSINEFEN) 

POC-A1-A1.2.3-G-2015 
SMIS 105687 

In 
derulare 

2 
Sistem de tracţiune inteligent, eficient 
energetic pentru noi generaţii de maşini 
feroviare uşoare (TRAC-IEE) 

POC-A1-A1.2.3-G-2015 
SMIS 106021 

In 
derulare 

3 
Cercetări şi transfer de cunoştinte în domeniul 
tehnologiilor şi instrumentelor software pentru 
informatizarea proceselor industriale 

POC-A1-A1.2.3-G-2015 
SMIS 105736 

In 
derulare 
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Nr. 
crt. Titlul proiect Cod proiect Status 

proiect 
(TISIPRO) 

4 

Consolidarea capacitatii de cercetare-
dezvoltare în imagistică și tehnologie avansată 
pentru proceduri medicale minim invazive 
(iMTECH) 

POC-A1-A1.1.4-E-2015 
SMIS 103633 

In 
derulare 

5 

Soluţii inteligente de creşterea securităţii şi 
competitivităţii prin monitorizare, diagnoză, 
reducerea efectelor energetice nedorite şi 
creşterea eficienţei energetice la generare şi la 
consumatori industriali (SICSC-GC) 

POC-A1-A1.2.3-G-2015 
SMIS 106020 

In 
derulare 

 
- Programul INTERREG: 

Nr.  
crt. Titlul proiect Cod proiect Status 

proiect 

1 A chance for development ROBG-176 In 
derulare 

2 Cross-Border Religious Heritage ROBG-509 In 
derulare 

3 
Combined Efforts in Support of 
Disadvantaged People on the Labor Market in 
the Cross-Border Area 

ROBG-163 In 
derulare 

 
- Programul Operațional Capital Uman (POCU): 

Nr. 
crt. Titlul proiect Apel Cod 

proiect 
Status 
proiect 

1 
Stagii de practică pentru studenții 
Facultăților de Educație Fizică și Sport, 
Științe Sociale și Drept 

POCU/90/6/19/19/ 106118 In 
derulare 

2 Stagii de practică performante pentru 
studenții Facultăților de Litere și FEEA POCU/90/6/19/19/ 106117 In 

derulare 

3 Stagii de practică pentru studenții 
Facultății de Științe POCU/90/6/19/19/ 106711 

 
In 

derulare 

4 
Facilitarea integrării studenților pe piața 
muncii prin consiliere și participare la 
programe de învatare la locul de muncă 

POCU/90/6/19/19/ 107075 In 
derulare 

5 Profesori buni pentru copii fericiți POCU/73/6/6 105374 In 
derulare 

6 Antreprenoriat pentru o viață activă POCU/82/3/7 105354 In 
derulare 

7 Dezvoltare prin antreprenoriat POCU/82/3/7 103965 In 
derulare 

 

• Fondul de Dezvoltare Instituţională prin CNFIS (Consiliul Naţional de Finanţare 
a Învăţământului Superior): 

Nr.  
crt. Titlul proiect Cod proiect Domeniul Status 

proiect 

1 

Dezvoltarea instituțională și 
eficientizarea procesului de 
internaționalizare al 
Universității din Craiova 

CNFIS-FDI-2018-
0220 

D2: Internaționalizarea 
învățământului 
superior din România 

Finalizat 
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Nr.  
crt. Titlul proiect Cod proiect Domeniul Status 

proiect 

2 

MAPA-UCV, Măsuri active de 
promovare și adaptare a ofertei 
educaționale a Universității din 
Craiova, la cerințele inter-
schimbabile ale pieței muncii 
din sectorul public, privat și 
mixt 
 
 
 

CNFIS-FDI-2018-
0429 

D1: creşterea echităţii 
sociale, în vederea 
incluziunii sociale și 
sporirea accesului la 
învățământul superior, 
corelarea ofertei edu-
caţionale cu cererea 
pieţei muncii (inclusiv 
cele privitoare la con-
silierea și orientarea în 
carieră 

Finalizat 

3 

Iniţierea şi dezvoltarea unui 
program de Consiliere, 
Asistenţă şi Formare 
Antreprenorială, în cadrul 
Societăţii studenţeşti, pentru 
educaţia antreprenorială a 
Universităţii din Craiova 

CNFIS-FDI-2018-
0426 

D4: susținerea 
activităților societăților 
antreprenoriale 
studențești (SAS) din 
cadrul universităților 

Finalizat 

4 

Modernizarea infrastructurii de 
susţinere a activităţilor în 
domeniul horticulturii, la 
Universitatea din Craiova – 
Staţiunea didactică de cercetare 
(Baza de practică) pentru 
Pomicultură Vâlcea 

CNFIS-FDI-2018-
0144 

D3: asigurarea funcțio-
nării în bune condiții a 
grădinilor botanice 
universitare, a stațiu-
nilor didactice, a 
bazelor de practică și a 
altor infrastructuri de 
susținere a activităților 
didactice din cadrul 
universităţilor 

Finalizat 

5 

Mecanisme de asigurare a 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei 
la Universitatea din Craiova, în 
corelaţie cu etica şi 
deontologia academică 

CNFIS-FDI-2018-
0528 

D5: îmbunătățirea 
calității activității 
didactice, inclusiv a 
respectării deontolo-
giei și eticii academice 

Finalizat 

6 

Promovarea excelenţei în 
cercetarea fundamentală şi 
aplicată – Prioritate strategică 
în cadrul Universităţii din 
Craiova 

CNFIS-FDI-2018-
0032 

D6:  susținerea 
cercetării de excelență 
din universități 

Finalizat 

 
- Proiecte Şcoli de vara ROSE competitive: 

Nr.  
crt. Titlul proiect Cod proiect Status 

proiect 

1 Școala de vară ,,Pregătire integrată pentru 
tranziția  la învățământul universitar 

AG5 
5/SGU/PV/I/06.07.2017 In derulare 

2 Artă, Cultură, Spiritualitate AG7 
7/SGU/PV/I/06.07.2017 In derulare 

3 Amfiteatrul studenției AG10 
10/SGU/PV/I/06.07.2017 In derulare 

4 Vara experimentului la Științe AG12  
12/SGU/PV/I/06.07.2017 In derulare 

5 Un mediu sănătos pentru viitorul tău AG13 
13/SGU/PV/I/06.07.2017 In derulare 
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Nr.  
crt. Titlul proiect Cod proiect Status 

proiect 

6 Dă valoare pașilor tăi pentru viitor AG14 
14/SGU/PV/I/06.07.2017 In derulare 

7 Fii activ vara prin sport AG21 
21/SGU/PV/I/28.07.2017 In derulare 

 
- Proiecte Şcoli de vară ROSE necompetitive: 

Nr.  
crt. Titlul proiect Cod proiect Status 

proiect 

1 Retenția studentilor filologi cu risc de 
abandon: soluții integrate 

AG23 
23/SGU/NC/I/16.10.2017 In derulare 

2 Am ales, FIE – rămân/FIE-R AG24 
24/SGU/NC/I/16.10.2017 In derulare 

3 
Implementarea unei strategii specifice de 
retenție a studenților din domeniul 
științelor exacte/ RETSTEX 

AG26 
26/SGU/NC/I/16.10.2017 In derulare 

 
- Proiect ROSE, subproiectul Centre de Învăţare: 

Nr.
crt. Titlu proiect Cod proiect 

Status 
proiect 

1 Centrul de Resurse şi Asistenţă în Învăţare 
şi Formare (CRAIF) ROSE - 98/SGU/CI/II In derulare 

 
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 

Nr. 
crt. Titlu proiect Cod proiect Status 

proiect 

1 
Servicii de consiliere juridică pentru 
victime ale unor abuzuri sau nereguli din 
administrație și justiție 

POCA/113/2/3/111830 In derulare 

 
Proiecte aprobate la finanțare urmând a se semna contractele: 
 

- Proiecte transfrontaliere România Serbia 
Nr.  
crt. Titlu proiect Cod proiect Status 

proiect 

1 Live and Study in collaboration 
with Nature RORS – 323 

Admis la finanțare. Finanțarea se va 
realiza în funcție de disponibilul financiar 

al competiției 
 

- Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
Nr. 
crt Titlu proiect Cod 

proiect Status proiect 

1 

Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie 
superioară şi de formare pentru piața muncii din România 
prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători 
postdoctorat și implemetarea de programe de formare 
antreprenorială inovative 

123990 Proiect aprobat la 
finanțare 

2 Student antreprenor în cadrul Facultății de Agronomie 125095 
 

Proiect aprobat la 
finanțare 
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Nr. 
crt Titlu proiect Cod 

proiect Status proiect 

3 Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe și 
Inginerie 125094 Proiect aprobat la 

finanțare 

4 Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și 
Administrarea Afacerilor și Horticultură 125093 Proiect aprobat la 

finanțare 

5 
Creșterea calității programelor de studii universitare prin 
formarea resursei umane și promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenților - ProForm 

124981 Proiect aprobat la 
finanțare 

6 Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe 
Sociale, Litere și Geografie 124958 Proiect aprobat la 

finanțare 
 
- Programul Operațional Regional (POR) 

Nr. 
crt. Titlu proiect Cod 

proiect Status proiect 

1 
Reabilitare şi modernizare spaţii de învăţământ – Corpurile 
A(C8), B(C9) şi C(C10) din Complexul facultăţilor cu 
profil electric 

119835 Proiect aprobat la 
finanțare 

 
 

Proiecte depuse care se află în etapa de evaluare: 
 

- Programul Operațional Competitivitate (POC) 
Nr. 
crt. Titlu proiect Cod 

proiect 
Status proiect 

1 HUB-UCv – Centru Suport pentru Proiecte 
CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia 107885 

In evaluare 
Admis după verificarea 

administrativă şi a eligibilităţii 

2 
Cresterea capacității de cercetare a 
Universității din Craiova prin investiții în 
infrastructuri de tip Cloud și Big Data. 

124488 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

3 Inovarea locomotivei electrice LEMA în 
scopul creșterii eficienței energetice 121863 

In evaluare 
Admis după verificarea 

administrativă şi a eligibilităţii 

4 

Sistem modular inteligent de calibrare/ 
verificare metrologică a parametrilor de 
timp și distanță pentru transportul urban, cu 
asistența robotizată și functionalități IoT – 
SMARTTEST 

121456 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

5 
CERT ENTTRUST – Soluții și tehnologii 
inovative bazate pe servicii SaaS (Software 
as a Service) pentru Intreprindere Digitală 

120269 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

6 Tehnologii Inovative în Agricultura de 
Precizie - INTPA 122066 In evaluare 

 
 
- Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

Nr. 
crt. Titlu proiect Cod proiect Status proiect 

1 
Dezvoltarea competentelor profesionale ale managerilor 
din turism din Regiunea S-V Oltenia 118059 In evaluare 

2 Antreprenoriat social pentru o viață activă 127452 In evaluare 
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- Proiecte ROSE – Şcoli de vară 
Nr.
crt. Titlu proiect Nr.elevi Facultatea Status proiect 

1 Adolescența - Responsabilități și 
Certitudini în viziunea dreptului 156 Drept In evaluare 

2 F.A.C.E. your future! –Trăiește viața de 
student! 156 

Automatică, 
Calculatoare și 

Electronică 
In evaluare 

3 FIE: o vară în studenție 156 Inginerie Electrică In evaluare 

4 Împreună în Educație – Împreună spre 
Succes 156 

Economie și 
Administrarea 

Afacerilor 
In evaluare 

5 Alege să înveţi pentru viitorul tău 156 Științe Sociale In evaluare 
 

- Programul Operațional Regional (POR) 
Nr.
crt. Titlu proiect Cod 

proiect Status proiect 

1 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale din cadrul 
Universităţii din Craiova, schimbare de 
destinaţie din cămin studenţesc în spaţii 
pentru activităţi didactice. 

125267 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

2 
Consolidare, reabilitare, modernizare, 
extindere, echipare spaţii pentru învăţământ, 
cercetare şi activităţi conexe. 

124018 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

3 

Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu 
modificarea regimului general de înălțime la 
Sp+P+2),modernizarea și dotarea 
complexului de cercetare și activitati conexe 
"Sfântul Ierarh Calinic”. 

123541 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

4 
Reabilitare și modernizare spații învățământ – 
Corpuri D(C5-6), E(C4) și F(C11) din 
complexul faculăților cu profil electric. 

123507 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

5 

Reabilitare și modernizare spații învățământ – 
Corpuri G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) și 
K(C15) din complexul facultăților cu profil 
electric. 

123506 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 

6 
Reabilitare, reamenajare, supraetajare şi 
extindere corp C7, dezafectare corpuri C8 şi 
C11 – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

121530 
In evaluare 

Admis după verificarea 
administrativă şi a eligibilităţii 
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Patrimoniul agricol 
 

Conform misiunii asumate prin Carta proprie, Protectoratul P7 este responsabil cu 
patrimoniul agricol, având în coordonare cele 3 stațiuni:  

- Stațiunea Didactică Banu Mărăcine care este o unitate de cercetare, învățământ și 
producție, formată din centrele Banu Mărăcine și Tâmburești;  

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal are ca obiective: cercetarea 
fundamentală și aplicativă în domeniul științelor agricole, producerea, multiplicarea și 
comercializarea de semințe cerealiere și plante tehnice; 

- Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea care are ca obiective 
principale: cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pomiculturii și în cel al 
protecției mediului, producerea și comercializarea de semințe, material săditor pomicol și 
dendrologic, dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul pomiculturii, transferul 
tehnologic și diseminarea rezultatelor cercetării. 

Având în vedere obiectivele asumate prin Cartă, în continuare se prezintă Raportul de 
activitate pe anul 2018, conform datelor furnizate de către Directorii stațiunilor. 

 
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ CARACAL 

 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal este  unitate de cercetare – 

dezvoltare, ce funcționează ca structură fără personalitate juridică în subordinea Universităţii 
din Craiova, în conformitate cu prevederile HG nr. 2155/2004. 

Obiectivele unității sunt: cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare tehnologică, 
producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, transferul tehnologic al rezultatelor 
cercetării, instruire profesională, etc. 
Unitatea este structurata în două sectoare și anume: -    Sectorul de Cercetare 

- Sectorul de Dezvoltare 
In anul agricol 2018,  Sectorul de Cercetare și-a desfășurat activitatea pe o suprafața 

de 219 ha. În cursul anului 2018 au fost încheiate 51 de contracte de cercetare cu Institute, 
Stațiuni de Cercetare, firme autohtone și străine, cum ar fi: 

INCDA Fundulea, Bayer, Biocrop, Caussade, Euralis, Limagrain, Pioneer, Donau 
Saat, KWS, Syngenta, Adama, SumitAgro, Maisadour, Rapoul, Saaten Union, Monsanto,  
RAGT, Universal Impex, Armandis Impex, Biochem, Advanta, APPR, Axereal. 
 Valoarea acestor contracte a fost de 83370 Euro și 88403 lei fără TVA, ceea ce a 
reprezentat circa 476.073 lei fără TVA. 

In anul 2018, Sectorul de cercetare a înregistrat venituri în valoare de 
1.986.215,65 lei și cheltuieli în valoare de 1.521.494,13 lei, rezultând un excedent de 
464.721,52 lei. 

Tematica de cercetare abordată în cadrul contractelor de cercetare a fost următoarea: 
- stabilirea unor seturi de hibrizi și soiuri de cereale, plante tehnice, leguminoase și 

furajere, adaptați la condițiile de stres climatic specific zonei de influență a 
SCDA Caracal; 

- elaborarea de tehnologii și perfecționarea unor secvențe tehnologice pentru 
cultura cerealelor, plantelor tehnice și leguminoaselor; 

- perfecționarea metodelor de prognoză și combaterea buruienilor în culturile de 
câmp. 
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Activitatea de extensie a constat în popularizarea noilor genotipuri de cereale, 
leguminoase, plante tehnice și furajere și prezentarea în câmpuri demonstrative a noilor 
tehnologii și secvențe tehnologice. 

S-au înființat loturi demonstrative la culturile de grâu, orz, triticale, floarea soarelui, 
porumb, sorg și rapiță. Multitudinea de genotipuri prezentate în aceste loturi demonstrative 
dă posibilitatea fermierului să-și aleagă soiul sau hibridul cel mai productiv. 

Prezentarea rezultatelor s-a făcut în cadrul unor manifestări științifice - Simpozioane 
Naționale și zile destinate culturilor de cereale păioase și plante tehnice (Ziua rapiței și a 
grâului, Ziua florii soarelui și porumbului ). 

In cadrul sectorului, anual se produc cantități însemnate de sămânța din categoriile 
biologice superioare la principalele plante de cultură. 

Ca urmare a deficitului de specialiști rezultat prin plecare, respectiv pensionare, s-a 
angajat un tânăr absolvent al Facultății de Agricultură din Craiova, în vederea formării ca 
tânăr cercetător. 

Partea a doua cuprinde situația activității desfășurate în Sectorul de dezvoltare-
producție 

In anul 2018, Sectorul de producție și-a desfășurat activitatea, în cadrul a două 
ferme vegetale și anume: Ferma nr.1 cu 1703  ha; Ferma  nr.2 cu 542 ha. 

Scopul principal al activității a fost producerea de sămânță din categorii biologice 
superioare în vederea deservirii cu material certificat al fermierilor din zona de influență a 
unității. 

In anul 2018 au fost semănate următoarele suprafețe: 
- grâu - 899 ha; 
- rapiță consum - 583 ha; 
- triticale- 53 ha; 
- mazăre - 122 ha; 
- floarea soarelui - 296 ha; 
- porumb consum  - 292 ha. 

Tehnologia aplicată a permis obținerea unor producții considerate ca bune, astfel; la 
grâu - 3898 kg/ha, la triticale - 5300 kg/ha, la floarea soarelui - 2046 kg/ha, la porumb - 7668 
kg/ha. 

Producțiile obținute la culturile de toamnă, rapiță și cereale păioase au fost afectate de 
seceta instalată în toamna anului agricol 2017/2018. 

In anul 2018 cantitatea de grâu de semănat și vândută a fost cu  aproximativ 800 tone  
mai mare față de anii anteriori. 

La data de 10 septembrie întreaga cantitate de greu de semănat era vândută. 
La sfârșitul anului 2018 stocurile de produse existente în spațiile de depozitare ale 

SCDA au fost: 
- 1800 tone grâu consum; 
- 2000 tone porumb; 
- 130 tone triticale; 
- 200 tone  mazăre. 

În ceea ce privește lucrările aferente campaniei din toamna 2018 s-au realizat la nivel 
de unitate următoarele lucrări: 

S-au  semănat 1566.03 ha , din care: 
- 613.45  ha grâu sămânța; 
- 679.65 ha grâu consum; 
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- 33.38  ha triticale sămânța; 
- 28.0 triticale consum; 
- 211.55 ha rapiță consum; 
- 891.82 ha arătura de toamna. 
De menționat faptul că, în toamna anului 2018  au fost semănate 478 ha rapiță, iar din 

cauza fenomenului de secetă  excesivă, răsărirea a fost compromisă în procent de 100%,  
ceea ce a dus la întoarcerea a 278.54 ha, care au fost semănate cu grâu consum. 

In anul 2018, unitatea și-a desfășurat activitatea de producție pe o suprafața agricolă 
de 2463.15 ha, atingându-și obiectivul propus de a-și efectua toate lucrările în cele mai bune 
condiții și la timp, utilizând numai tractoarele, mașinile, utilajele și logistica din dotare 
proprie. 

Printre realizările anului 2018 enumerăm: 
- achiziționarea unui heder pentru porumb și floarea soarelui; 
- repararea tuturor utilajelor ce se află în parcul auto al unității și aducerea lor în 

parametrii normali de funcționare; 
- executarea lucrărilor agricole în timp optim; 
- obținerea de producții bune; 
- dezvoltarea unei strategii de marketing și promovare a produselor și activității stațiunii 

în mediul on-line, fapt ce a dus la o creștere considerabilă a vânzărilor de sămânță pe 
întreg teritoriul țării, depășind astfel zona de influență a SCDA Caracal, desigur acest 
lucru s-a datorat și faptului că și în anul 2018 s-a pus accent pe calitatea produselor, pe 
care le comercializăm. 

 
Situația economico - financiară 

In anul 2018 SCDA Caracal a realizat încasări de 9.789.520 lei din care: 
 

Denumirea indicatorilor Cod Încasări 
realizate 

Venituri din valorificarea produselor finite 33.10.16 5 547 337 
Venituri din cercetare 33.10.20 1 258 069 
Subvenții primite APIA 42.10.43 2 982 196 
Venituri din prestări servicii 33.10.08 1 918 
Total încasări  9 789 520 

 
și a efectuat plăți de  11.620.867 lei din care: 

 

Denumirea indicatorilor Cod Plăti efectuate 
Cheltuieli cu salariile în bani 10.01 2 835 342 
Contribuții 10.03 107 984 
Bunuri și servicii 20.01 5 845 589 
Reparații curente 20.02 604 919 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 33 500 
Pregătire profesională 20.13 434 
Protecția muncii 20.14 2 065 
Alte cheltuieli 20.30 1 332 660 
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 50 192 
Active fixe 71.01 1 928 929 
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
curent 

85.01 -1 120 747 

Total plăti  11 620 867 
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SCDA Caracal a virat către asociatul SC Dancor Agro Prodaliment SRL, în baza 
contractului de asociere suma de 266.287 lei, reprezentând cota parte din profitul realizat în 
anul 2016. Începând cu anul 2017, SCDA Caracal și-a desfășurat întreaga activitate cu forțe 
proprii, fără aportul  asociatului. Desfășurând activitate economică, SCDA Caracal a plătit în 
anul 2018 impozit pe profit aferent anului 2017 în suma de 56.873 lei și taxe pe terenuri și 
clădiri de 482.536 lei. 

In anul 2018 s-au efectuat plăți de 2.291.125 lei pentru utilajele agricole achiziționate 
în 2017 și 2018, aceste investiții având ca efect creșterea performantelor instituționale și 
dezvoltarea unei infrastructuri competitive. 
 

Structura pe elemente de venituri și cheltuieli este următoarea: 
Simbol cont Venituri Valoare 
751 Venituri din vânzarea de bunuri și venituri din 

cercetare 
6 544 439,81 

709 Variația stocurilor 3 451 125,99 
765 Venituri din diferențe de curs valutar 11,15 
772 Venituri din subvenții 2 410 259,43 
 Total venituri 12 405 836,38 

 
Simbol 

cont 
Cheltuieli Valoare 

602.01 Cheltuieli cu materialele auxiliare 2 896,66 
602.02 Cheltuieli privind combustibilul 1 131 726,00 
602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb 243 193,90 
602.05 Cheltuieli privind semințele 1 166 719,96 
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 2 430 773,61 
610 Cheltuieli privind energia și apa 65 875,07 
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 603 209,51 
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 92 868,30 
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 28 458,24 
627 Cheltuieli cu serviciile bancare 396,42 
628 Cheltuieli cu serviciile executate de terți 545 041,06 
635 Cheltuieli cu impozite și taxe 604 381,79 
64 Cheltuieli cu personalul 2 880 793,00 
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 4 666,07 
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 468,30 
681 Cheltuieli privind amortizările 1 380 719,16 
 Total cheltuieli 11 182 187,05 

  
Anul 2018 s-a încheiat cu un excedent de  1 223 649,33 lei. 

 
La sfârșitul anului 2018, SCDA Caracal a avut în stoc produse finite în valoare de 

3 792 674 lei și o producție în curs de execuție de 4 192 919 lei, care vor fi valorificate în 
cursul anului 2019. 

În anul 2019, vom continua să eficientizăm și să dezvoltăm activitatea SCDA Caracal 
având în vedere că dispunem de toate resursele necesare, fapt ce se datorează în mare parte 
conducerii Universității din Craiova care susține și promovează toate aceste inițiative venite 
din partea noastră. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE  
PENTRU POMICULTURĂ VÂLCEA 

 
Activitatea de Cercetare-Dezvoltare a SCDP Vâlcea s-a desfășurat în anul 2018 în 

conformitate cu obiectivele și specializarea unității respectiv: cercetarea fundamentală și 
aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare în domeniul pomiculturii și a protecției 
mediului, producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe și material săditor 
pomicol, servicii de consultanță, alte obiective între care, derularea de tematici de cercetare 
privind activitatea doctorală și masterate. 

În cadrul UCv - SCDP Vâlcea și-au desfășurat activitatea 18 salariați din care: 4 
cercetători, 4 laboranți, 5 muncitori pomicultori și 5 salariați personal administrativ. 

 
 1. Fond  funciar 
Prin legile în vigoare SCDP Vâlcea deține 148,24 ha teren destinat activității de 

cercetare și producere de material săditor din categorii biologice superioare și standard. 
Suprafața de 148,24 ha a fost diminuată cu 22,086 ha, prin reconstituirea dreptului de 

proprietate în favoarea unor persoane fizice în baza hotărârilor judecătorești (10 titluri de 
proprietate eliberate în anii 2008-2009 pentru care s-a făcut inclusiv punerea în posesie). În 
prezent există pe rol 6 dosare de judecată în instanță din care 5 dosare pentru restituirea de 
teren în suprafață de aproximativ 15,00 ha și un dosar pentru servitute (acces în clădirea - 
sediu și poligonul de cercetare). 

 
 2. Activitatea de Cercetare-Dezvoltare 

  Activitatea științifică s-a derulat în cadrul a 8 contracte de cercetare încheiate cu 
MADR și MEC, în calitate de coordonator și/sau partener în proiect : 
- ADER 411/2018 - "Identificarea de soluții de combatere integrată a organismelor 
dăunătoare în plantațiile pomicole care să conducă la reabilitarea mediului și obținerea 
unor produse sănătoase în sistem ecologic" - în valoare totală de 862.850 lei, din care 
158.687,16 lei pentru anul 2018; 
- ADER 322/2018 - "Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creșterii siguranței și 
securității alimentare" - în valoare totală de 60.000 lei din care 14.875,50 lei pentru anul 
2018; 
- ADER 312/2018 - "Gestionarea resurselor genetice pomicole în situ şi ex. situ" - în 
valoare  totală de 70.000 lei din care 18.401 lei pentru anul 2018; 
- ADER 333/2018 - "Soluții tehnologice modernizate privind obținerea materialului pentru  
plantare pomicol conform standardelor de calitate europene" - în valoare totală de 100.000 
lei din care 30. 427,70 lei pentru anul 2018; 
- PN II nr. 168/2018 - "Conservarea fondului autohton de germoplasmă la prun pe baza 
unui model experimental de caracterizare moleculară și colecție On farm" - în valoare totală 
de 225.599 lei din care 49.800 lei pentru anul 2018. 
- PN III - PTE 27/2018 - "Instalație modulară automatizată cu eficiență energetică ridicată 
pentru îmbunătățirea randamentelor la altoire a plantelor horticole lemnoase cu înmulțire 
dificilă" - în valoare totală de 200.000 lei din care 85.809,76 pentru anul 2018; 
- 12 PCCDI/2018 - "Creșterea capacității instituționale de cercetare-dezvoltare-inovare în 
domeniul pomiculturii ecologice". Proiect component nr. P1 - Sortimente pretabile pentru 
pomicultura ecologică în valoare totală de 145.000 lei din care 42.000 lei pentru anul 2018. 
- 12 PCCDI/2018 - "Creșterea capacității instituționale de cercetare-dezvoltare-inovare în 
domeniul pomiculturii ecologice". Proiect component nr. P2 - Tehnologii ecologice pre-
recoltă de înmulțire și cultură  în valoare totală de 150.000 lei, din care 43.500 lei pentru 
anul 2018. 
  În cadrul contractelor de cercetare s-au desfășurat activități științifice specifice 
obiectivelor din planul de realizare. Etapele cu rezultatele obținute în 2018 au fost predate la 
termenele stabilite pentru fiecare proiect în parte. 

Transferul științific al rezultatelor obținute în cadrul proiectelor ADER 411/2015; 
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ADER 312/2015; ADER 322/2015 și ADER 333/2015 s-a realizat prin elaborarea, editarea 
și distribuirea către agenții economici din domeniu, universități și stațiuni din țară a 4 cărți 
științifice: 
 1. Fondul de germoplasmă la speciile pomicole cultivate în România; 
 2. Sortimente pretabile pentru cultura modernă; 
 3. Ghidul pepinieristului pomicultor; 
 4. Identificarea și combaterea organismelor dăunătoare din plantațiile pomicole. 
 

  SCDP Vâlcea a obținut și s-au propus spre omologare/înregistrare la ISTIS București 
2 soiuri de plante pomicole din care un soi de nuc - REDVAL și un soi de prun - CELIA. 
 Prin proiectul finanțat prin FDI - Modernizarea infrastructurii de susținere a 
activităților didactice în domeniul horticulturii la Universitatea din Craiova - Stațiunea 
didactică de cercetare (Baza de practică) pentru Pomicultură Vâlcea, s-au îndeplinit 
obiectivele cuprinse în planul de realizare: 

- modernizarea spațiilor de cazare ale Centrului de practică pentru studenții de la 
Universitatea din Craiova - Facultățile de Agricultură, Horticultură, Biologie; 

-  s-a înființat "Colecția de soiuri de nuc" în suprafață de 1 ha, în punctul Căzănești - 
Vâlcea, cu material biologic certificat produs în cadrul SCDP Vâlcea. 

 Activitatea de dezvoltare și transfer tehnologic a rezultatelor cercetării s-a efectuat în 
toată perioada anului în conformitate cu lucrările tehnologice impuse în tehnologiile 
moderne de producere și comercializare a materialului săditor din categorii biologice 
superioare și a tehnologiei de întreținere a plantelor din colecțiile de germoplasmă la nuc, 
alun, prun, măr și castan comestibil. 

 Materialul de plantare fructifer obținut în pepinieră face parte din categoria biologică 
"Certificat", material biologic ce este utilizat la înființarea plantațiilor de măr, nuc și alun 
realizate cu fonduri U.E. La sfârșitul anului 2018 SCDP Vâlcea a dispus de cantitatea de 
40.781 buc. pomi altoiți din speciile măr, prun, nuc și alun. Materialul săditor de măr și prun 
este disponibil pentru vânzare și în primăvara anului 2019. Pomii altoiți existenți în stoc la 
data de 31.12.2018, prin comercializare în primăvara anului 2019, pot aduce încasări de 
326.248 lei 

 Pentru mărirea capacității de producere a nucului altoit, material biologic foarte soli-
citat pe piața din România, SCDP Vâlcea a înființat o nouă plantație de producere a ramu-
rilor altoi de nuc în suprafață de 1 ha. Pentru producerea portaltoilor de nuc necesari în 
procesul de înmulțire, s-a mărit suprafața de teren care reprezintă școala de puieți cu circa 
0,5 ha. 

 
3. Situația financiară 
In anul 2018 SCDP Vâlcea a realizat încasări de 1.003.183 lei din care: 

Denumirea indicatorilor Cod Încasări realizate 
Venituri din cercetare 33.10.20 918.232 
Subvenții primite APIA 42.10.43 84.951 
Total încasări  1.003.183 

 

și a efectuat plăti de 1.288.728  lei din care: 
Denumirea indicatorilor Cod Plăti efectuate 
Cheltuieli cu salariile in bani 10.01 573. 324 
Contribuții 10.03 18.103 
Bunuri și servicii 20.01 597.144 
Reparații curente 20.02 1.496 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 4.186 
Deplasări 20.06 4.056 
Alte cheltuieli 20.30 82520 
Sume  aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 8058 
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Denumirea indicatorilor Cod Plăti efectuate 
Plați efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

85.01 -159 

Total plăti  1.288.728 
 

La sfârșitul anului 2018 există clienți neîncasați în sumă de 69.491 lei. 
Subvenția pentru anul 2018 nu s-a încasat și urmează să se încaseze în anul 

2019, fiind de 85.000 lei. 
 

STAŢIUNEA DIDACTICĂ BANU MĂRĂCINE 
 

Staţiunea Didactică Banu Mărăcine funcţionează conform H.G. 123/08.04.1993, 
modificată şi completată, ca subunitate economică fără personalitate juridică în cadrul 
Universităţii din Craiova, având ca obiect de activitate instruirea practică a studenţilor, 
desfăşurarea activităţii de cercetare de către cadrele didactice  şi implementarea rezultatelor 
cercetării în producţie, producerea de seminţe şi material săditor, alte activităţi legate direct 
sau indirect de obiectul de activitate. 

În anul 2018 au fost efectuate lucrările de întreţinere în plantaţia de viţă-de-vie 
conform proiectului de înfiinţare, lucrările fiind efectuate cu personalul din cadrul staţiunii şi 
cu ajutorul unei firme de prestări servicii. De asemenea am valorificat bunuri care au fost 
aprobate la casare în valoare de 446.050,08 lei 

 

Situația economico-financiara 
In anul 2018 Stațiunea Banu Mărăcine a realizat încasări de  1.290.391 lei din care: 

Denumirea indicatorilor Cod Încasări realizate 
Venituri din valorificarea produselor obținute  
din activitatea proprie 

33.10.16 64 113 

Venituri din chirii 30.10.05.30 463 107 
Subvenții primite APIA 42.10.43 307 765 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale  
instituţiei publice 

39.10.01 455 384 

Venituri din dobânzi 31.10.03 22 
Total încasări  1 290 391 

 

și a efectuat plăti de 1095322 lei  din care: 
 

Denumirea indicatorilor Cod Plăti efectuate 
Cheltuieli cu salariile în bani 10.01 627 183 
Contribuții 10.03 22 498 
Bunuri si servicii total din care: 20.01 252 585 
Încălzit, iluminat 20.01.03 83 028 
Apa, canal și salubritate 20.01.04 2 213 
Carburanți și lubrifianți 20.01.05 17 170 
Materiale și servicii cu caracter funcțional 20.01.09 28 360 
Alte bunuri de servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 118 205 
Reparaţii curente 20.02 43 649 
Alte obiecte de inventar 20.05 1 130 
Deplasări, detaşări 20.06 186 
Alte cheltuieli 20.3 133 507 
Sume aferente persoanelor cu handicap 59.4 14 582 
Total plăti  1.095.322 
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 Structura pe elemente de venituri si cheltuieli pe anul 2018 

Simbol cont Venituri Valoare( lei) 
709 Variația stocurilor 20 144,42 
751 Venituri din închirieri 459 127,93 
751 Venituri din vânzări de bunuri 55 963,26 
766 Venituri din dobânzi 21,72 
772 Venituri din subvenții 307 765,33 
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 384 425,25 
Total venituri  1 227 447,91 

 

Simbol cont Cheltuieli Valoare( lei) 
602.01 Cheltuieli cu material auxiliare 1 157,08 
602.02 Cheltuieli privind combustibilul 16 247,21 
602.03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 181,16 
602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb 8,40 
602.05 Cheltuieli privind material de plantat 5 015,16 
602.08 Cheltuieli privind materialele consumabile 25 286,17 
607 Cheltuieli privind marcurile 35 970,67 
610 Cheltuieli privind energia și apa 91 528,42 
614 Cheltuieli cu deplasări 289,89 
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 1 264,72 
626 Cheltuieli poștale 320,35 
627 Cheltuieli cu serviciile bancare 417,07 
628 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 119 680,79 
635 Cheltuieli cu impozite și taxe 75 860,38 
64 Cheltuieli cu personalul 659 065,00 
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 191 010,01 
681 Cheltuieli cu amortizarea 364 852,16 
Total cheltuieli  1 588 154,64 
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ȘCOALA DOCTORALĂ  
 

CSUD - UCV 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CSUD  

 Ciclul trei de studii universitare – studiile doctorale -  reprezintă o componentă 
importantă a procesului de  învățământ  în cadrul IOSUD - Universitatea din Craiova 
 CSUD-UCV coordonează  activitatea școlilor doctorale din cadrul universității. 

  IOSUD - Universitatea din Craiova are un număr de 10 şcoli doctorale acreditate, în 
care îşi desfăşoară activitatea în prezent un număr de 132 de conducători de doctorat, în 27 
de domenii de doctorat acreditate.   

 Dintre cei 132 de profesori care au calitatea de conducători de doctorat, 4 sunt 
abilitați în domenii de doctorat neacreditatate să funcționeze în cadrul Universității din 
Craiova (Biologie,  Informatica economică, Inginerie chimică).   
 In decursul acestei perioade,  s-au atins următoarele obiective: 
 S-a asigurat actualizarea  datelor puse la dispoziţia publicului larg pe Site-ul destinat  
studiilor universitare de doctorat, accesibil la adresa www.ucv.ro – Studii doctorale,   
prin intermediul căruia s-au pus la dispoziția publicului informațiile necesare pentru: 
 persoanele interesate de înscrierea în ciclul al III-lea de studii doctorale; 
 studenții doctoranzi; 
 absolvenții de studii doctorale; 
 persoanele interesate de diferitele temele de cercetare finalizate prin susținerile  
      publice ale tezelor de doctor. 
  Am obținut un număr de 57 de LOCURI LA BUGET, pentru sesiunea din 

Septembrie 2018. 
  In urma  Sesiunii de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019, s-au ocupat:  
 57 de locuri la buget dintre care: 

  - 25 la buget cu bursă; 
 - 32 la buget fără bursă; 

 99 de locuri la forma de învățământ cu taxă, pentru studenţii români. 
 Au promovat colocviul de admitere pentru anul universitar 2018-2019 și s-au 
înmatriculat un număr de 6 cetățeni străini, 2 în regim de cont propriu valutar, trei din 
categoria românilor de pretutindeni, cu bursă și un bursier al statului român din Afganistan. 

 În luna decembrie 2018, a fost demarat procesul de evaluare internă a celor 10 
școli doctorale în vederea menținerii acreditării acestora și a domeniilor de doctorat 
acreditate. 

 Evaluarea internă a  IOSUD – Universitatea din Craiova s-a realizat în vederea  
menținerii acreditării școlilor doctorale și a domeniilor de studii doctorale și s-a 
întemeiat pe prevederile și recomandările  următoarelor  acte normative : 
 Ordinul ministrului educației naționale nr.5.403 din 1 noiembrie 2018 privind 

stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor 
de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 14 noiembrie 2018;  
 Legea nr.100/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2017 

privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2016 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, 
formării profesionale și sănătății.  
 Ghidul de evaluare externă elaborat de Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Invățământul Superior (ARACIS). 
Evaluarea a cuprins următoarele nivele: 

- Evaluarea activității conducătorilor de doctorat și a doctoranzilor aflați în stagiul 
legal de pregătire la momentul evaluării; 

- Evaluarea rezultatelor cercetărilor doctorale finalizate prin susținerile tezelor de 
doctorat în ședințe publice și obținerea rezoluțiilor CNATDCU în urma analizei acestor teze; 

- Evaluarea fiecărui domeniu de doctorat, cu referire la criteriile și indicatorii de 
performanță mai sus menționați (A, B, C); 

- Evaluarea activității fiecărei școli doctorale a IOSUD-Universitatea din Craiova; 

http://www.ucv.ro/
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- Evaluarea activității IOSUD - Universitatea din Craiova. 
 
 În procesul de evaluare a IOSUD-Universitatea din Craiova s-au avut în vedere 

criterii și indicatori de performanță în următoarele direcții: 
- A.  CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 
- B.  EFICACITATEA INSTITUȚIONALĂ 
- C.  MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 
 Aceste evaluări au fost sintetizate în cele 10 rapoarte de evaluare internă a școlilor 

doctorale, 24 de rapoarte de evaluare a domeniilor care activează în cadrul școlilor și în 
raportul de evaluare internă a IOSUD - Universitatea din Craiova. 

 In urma procesului de evaluare internă, dintre cele 27 de domenii acreditate în 
prezent, au fost supuse evaluării externe de către ARACIS, pentru menținerea acreditării, un 
număr de 24 domenii de doctorat. Alte trei domenii de doctorat (Economie și afaceri 
internaționale, Informatică, Ingineria materialelor) au fost declarate în lichidare. De 
asemenea, s-a constatat necesitatea luării unor măsuri de îmbunătățire a calității actului 
educațional, pe mai multe planuri: 

1. Perfecționarea și completarea bazei materiale necesare cercetării științifice doctorale; 
2. Atragerea mai multor resurse și diversificarea lor prin care să se susțină financiar 

conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi în efortul lor de publicare a rezultatelor 
cercetării științifice în revistele de specialitate de prestigiu; 

3. Continuarea politicii de încurajare a cadrelor didactice proprii de a se abilita în 
domeniile în care își desfășoară activitatea didactică și de cercetare și de a se afilia la școlile 
doctorale ale Universității din Craiova. 

4. Creșterea numărului de colaborări cu universitățile din străinătate. 
 
 Rapoartele de evaluare internă a IOSUD - Universitatea din Craiova au fost aprobate 

în Senatul din 28 februarie 2019 și au fost transmite la ARACIS în vederea începerii 
procedurii de evaluare externă pentru menținerea acreditării școlilor doctorale și a 
domeniilor de doctorat. 
  IOSUD – Universitatea din Craiova are în prezent 27 de domenii de doctorat 
acreditate: 

 - 5 în cadrul Școlii Doctorale de Științe (Matematică, Fizică, Chimie, Informatică, 
Geografie).  Domeniul Informatică, în urma evaluării, a fost propus pentru intrarea în 
lichidare, deoarece  nu există niciun conducător de doctorat abilitat în acest domeniu. 

 - 3 în cadrul Școlii Doctorale ”Academician Radu Voinea” a Facultăţii de Mecanică 
(Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria materialelor). Domeniul Ingineria 
materialelor, în urma evaluării, a fost propus pentru intrarea în lichidare, deoarece nu există 
niciun conducător de doctorat  abilitat în acest domeniu. 

 - 2 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică şi Energetică (Inginerie electrică, 
Inginerie energetică); 

 -  3  în cadrul Școlii Doctorale ”Constantin Belea” a Facultăţii de Automatică, Calculatoare 
şi Electronică (Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației, Mecatronică și 
robotică); 

 -  2   în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie a  Resurselor Animale și Vegetale (Horticultură, 
Agronomie); 

 -  6  în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice (Cibernetică și statisică, Contabilitate, 
Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Management). Domeniul Economie 
și afaceri internațonale, în urma evaluării, a fost propus pentru intrarea în lichidare, 
deoarece  nu există niciun conducător de doctorat  abilitat în acest domeniu. 

 -  1  în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept (Drept); 
 -  3  în cadrul Școlii Doctorale de Științe Sociale și Umaniste (Sociologie, Istorie și Știința 

sportului și educației fizice). Domeniul știința sportului și educației fizice a fost acreditat 
în anul universitar 2018 -2019. 

 -  1  în cadrul Școlii Doctorale ”Alexandru Piru” a Facultății de Litere (Filologie); 
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 -  1  în cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă”Sfîntul Nicodim” (Teologie). 
  Din totalul de  132 de conducători de doctorat,  90 sunt cadre didactice titulare și  

42 sunt cadre asociate (profesori care au împlinit vârsta de pensionare sau profesori titulari la 
alte universități/institute de cercetare, dar afiliați la școlile doctorale ale IOSUD 
Universitatea din Craiova). 

 -  21  în cadrul Școlii Doctorale de Științe;  
 -  12  în cadrul Școlii Doctorale ”Academician Radu Voinea” a Facultăţii de Mecanică; 
 -    9  în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică şi Energetică; 
 -  14  în cadrul Școlii Doctorale ”Constantin Belea” a Facultăţii de Automatică, Calculatoare 

şi Electronică; 
 -  10  în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie a  Resurselor Animale și Vegetale;  
 -  22  în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice; 
 -  13  în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept; 
 -  12  în cadrul Școlii Doctorale de Științe Sociale  și Umaniste; 
 -  12  în cadrul Școlii Doctorale ”Alexandru Piru” a Facultății de Litere; 
 -    7  în Cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă”Sfîntul Nicodim”.  
  În 2018, au obținut abilitarea și s-au afiliat școlilor doctorale ale universității, 10 noi 

cadre didactice, în domeniile: Filologie (1), Drept (3), Știința sportului și educației fizice     
(2), Calculatoare și tehnologia informației (1), Inginerie mecanică (1), Informatică 
economică (1). 

  De asemenea, au susținut public teza de abilitare  alte două cadre didactice titulare la 
Universitatea din Craiova, în domeniul Ingineria sistemelor, dosarele fiind înaintate la 
minister spre analiză. Alte două cadre didactice se află în etapa de susținere publică a tezei 
de abilitare (în domeniile Filologie și Ingineria sistemelor). 

  IOSUD – Universitatea din Craiova sprijină cadrele didactice care îndeplinesc 
condițiile pentru a fi abilitate, prin suportarea cheltuielilor aferente abilitării, dacă acestea, 
după abilitare, se afiliază școlilor noastre doctorale.  

  În cadrul școlilor doctorale sunt înmatriculați în prezent 465 doctoranzi români și  
străini: 

 163  la forma de învățământ buget; 
 302 la forma de învățământ cu taxă. 

 
 În perioada martie 2018 – martie 2019, au fost confirmați cu titlul de doctor un număr 
de 75 de absolventi, pentru alți 26 absolvenți se desfășoară în prezent procedura de 
evaluare a tezelor lor de către CNATDCU sau de susținere publică a lor, după caz. 

  În prezent, este în curs de realizare amenajarea unui nou sediu pentru Biroul de Studii 
Doctorale, care să ofere un spațiu adecvat de desfășurare a activității specifice.  
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DEPARTAMENTUL  DE  
MATEMATICI  APLICATE 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICI 

APLICATE  (DMA) 
 
 

 Departamentul de Matematici Aplicate a asigurat pregătirea pentru examenul naţional 
de Bacalaureat 2018 şi pentru proba scrisă la matematică de la admiterea la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică. 
  
 De la 1 octombrie 2018, cinci membri ai DMA sunt incluşi în proiectul ROSE de la 
Facultatea de Inginerie Electrică.  
 În perioada 19-20 octombrie 2018, Departamentul de Matematici Aplicate a 
organizat a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale: “INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM)”, la 
Craiova. Şi la această ediţie conferinţa a reuşit să atragă atenţia unui număr mare de 
participanţi. Au fost prezenţi invitaţi din Ungaria, Republica Moldova, Canada, Germnia, 
Suedia, Franţa, Portugalia, Spania, Turcia, Ucraina, Bulgaria, India, Algeria, Institutul de 
Matematică ,,Simion Stoilow” al Academiei Române, precum şi din centre universitare din 
Romania (Bucureşti, Cluj-Napoca, Timișoara, Braşov, Oradea).  
 Universitatea din Craiova a fost reprezentată de 23 de cadre didactice. 
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RAPORT DE AUTOEVALUARE  DPPD 
 

Raportul de autoevaluare pentru anul 2018 va fi structurat pornind de la misiunea 
DPPD  care vizează trei direcţii: 

a. formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi absolvenţilor 
învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic; 

b. formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic, prin programe 
de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a 
examenelor de obţinere a gradelor didactice; 

c. cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. 
 

a. Formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi 
absolvenţilor învăţământului universitar, care optează pentru profesia de cadru 
didactică 

 În anul 2018 la Programul de pregătire psihopedagogică în vederea certificării pentru 
cariera didactică conform datelor statistice au fost admiși pe locurile bugetate 816 studenți în 
anul I, și 47 pe locuri cu taxă; la nivelul II  256 de masteranzi pe locurile bugetate, iar 23 pe 
locurile cu taxă. 
 

Anul de 
studii 

Numărul de studenţi şcolarizaţi  
Total / 
an de 
studiu 

Zi Nivel I Zi Nivel II 

ID 

Postuniversitar 

Locuri 
bugetate 

Locuri 
cu taxă 

Locuri 
bugetate 

Locuri 
cu taxă 

Nivel I 
Locuri 
cu taxă 

Nivel II 
Locuri cu 

taxă 

I 816 47 256 23  123 83  

II 1426 31 250 10     

III 862 47       

TOTAL 3104 125 506 33  123 83 3974 

 
Interviul la care participă studenţii care optează pentru Programul de formare 

psihopedagogică este susținut în prezența unei comisii constituite și aprobate la nivelul 
Departamentului, conform metodologiei proprii și este în măsură să asigure şi o evaluare 
iniţială a  competenţelor, dar şi a altor aspecte privind motivaţia participării la acest Program, 
privind atitudinea lor faţă de profesia didactică . O analiză statistică a rezultatelor înregistrate 
în urma sesiunii de admitere organizate în anul 2018 confirmă aceste constatări. Astfel, din 
totalul celor 816 de subiecţi pentru care s-a realizat această analiză,  majoritatea  (75%) 
consideră că opţiunea pentru profesia didactică este una clar conturată şi asumată. 38% dintre 
subiecţii intervievaţi consideră că opţiunea pentru profesia didactică este o alternativă la 
formarea profesională, iar 25% - că aceasta asigură dezvoltarea personală. Dintre motivele 
sau evenimentele anterioare care au determinat decizia parcurgerii Programului de formare 
psihopedagogică, studenţii au preferat variante precum: implicarea în acţiuni de voluntariat 
(32%), experienţa altor persoane (30%), participarea la sesiuni științifice, activități 
extracurriculare (29%). În privinţa caracteristicilor considerate a fi necesare unui viitor 
profesor, cei mai mulţi dintre subiecţii intervievaţi (80%) au ales comunicabilitatea şi buna 
relaţionare cu ceilalţi. 

Rezultate similare au fost înregistrate şi în urma analizei ghidurilor de interviu aplicate 
masteranzilor care au optat pentru Programul de formare psihopedagogică, nivelul II sau 
absolvenţilor, care au accesat acest program în regim postuniversitar. 
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DPPD demonstrează un interes constant pentru implicarea studenţilor și masteranzilor 
în cadrul manifestărilor cu caracter ştiinţific, atât prin intermediul unor secţiuni pentru 
studenţi, organizate în cadrul conferinţelor naţionale sau internaţionale: Conferința 
internațională Educație și Spiritualitate, cu tema Mentorat și trasee flexibile în educație, 
ediția a IV-a, Craiova, 16-7 iunie 2018 cât şi prin desfăşurarea unor  activități 
extracurriculare: Activitatea extracurriculară Mie îmi pasă de... educația mea!, 11-13 
mai 2018, organizată de DPPD, Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Facultatea de 
Științe ale Educației, Universitatea din Pitești, Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației. 

b. formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic, prin 
programe de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire 
şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice 

DPPD, Universitatea din Craiova - realizează formarea continuă și dezvoltarea 
profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin 
organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice: 

În anul  2018  a fost derulat  programul de formare continuă: Formarea profesorilor 
pentru educaţia copiilor cu CES (CESFORM) Nr. OM de acreditare/dat 
4475/06.07.2016,92 de ore, 23 credite profesionale transferabile. 

În perioada  iulie 2018 au fost derulate programele Trepte în formarea continuă a 
cadrelor didactice – program de pregătire pentru gradul didactic II. Profesori Limba şi 
literatura engleză, respectiv Limba şi literatura română, 92 de ore, 23 de credite 
transferabile.  

În perioada  iulie 2018 au  fost derulate programele Trepte în formarea continuă a 
cadrelor didactice – program de pregătire pentru gradul didactic II. Învățământ preșcolar,  
92 de ore, 23 de credite transferabile și Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice – 
program de pregătire pentru gradul didactic II. Învățământ primar,  92 de ore, 23 de 
credite transferabile.  

c. Activitatea de cercetare, realizată la nivelul Departamentului, este susţinută de 
Centrul de Cercetări Psihopedagogice (CCPP), înfiinţat prin Hotărârea Senatului 
Universităţii din Craiova nr. 5/26.06.201, reevaluat prin Hotărârea Senatului Universităţii 
din Craiova nr. 1/10.02.2017. Misiunea CCPP este promovarea cercetării ştiinţifice în 
psihologie şi ştiinţele educaţiei, în vederea inovării practicilor educative în formarea iniţială 
şi continuă a cadrelor didactice (https://dppdccppcraiova.wordpress.com/). 

În anul 2018, activitatea membrilor DPPD s-a înscris, în principal, pe cele 3 domenii 
conturate de axele CCPP: 
1. Bune practici în formarea studenţilor din perspectiva managementului şi 

leadershipului clasei de elevi – abordare constructivistă;  
2. Studiul relaţiei dintre stilul cognitiv al studenţilor şi activitatea de învăţare creativă. 

Managementul stresului în învăţarea de tip academic;  
3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul universitar. 

Putem sintetiza activitatea de cercetare a DPPD, pentru anul 2018, pe următoarele 
coordonate esențiale: 
Publicații științifice relevante pentru domeniul Științe ale educației:  

• Cărţi scrise în colaborare - 1 
• Studii publicate în reviste/jurnale cotate ISI, cu factor de impact - 1 
• Studii publicate în proceedings, jurnale sau  reviste indexate în baze de date 

internaţionale - 20 
Organizarea unor manifestări științifice, destinate atât cadrelor didactice, dar și 
studenților si masteranzilor: 
• Conferința internațională Educație și Spiritualitate, cu tema Mentorat și trasee flexibile 

în educație, ediția a IV-a, Craiova, 16-7 iunie 2018  
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• Activitatea extracurriculară Mie îmi pasă de... educația mea!, 11-13 mai 2018, organizată 
de DPPD, Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Facultatea de Științe ale Educației, 
Universitatea din Pitești, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. 
Implicarea membrilor DPPD în proiecte de cercetare: 

• ANCRAGE DU NUMERIQUE DANS LA GOUVERNANCE DES 
ETABLISSEMENTS (ANGE), Proiect cu beneficiari multipli în cadrul programului 
ERASMUS + NUMĂR DE CONTRACT – 2017-1-FR01-KA201-037369, experţi DPPD 
implicaţi: Conf. univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu (director proiect), Conf. univ. dr. 
Mihaela Aurelia Ştefan (cercetător), Lector univ. dr. Emil Lazăr (cercetător), Asistent 
univ. dr. Valentin-Oprea Buşu (cercetător) 

• Proiect POCU/73/6/6 PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE, Titlul 
proiectului:Profesori buni pentru copii fericiţi, Cod proiect 105374. Cadrele didactice ale 
DPPD sunt implicate, ca formatori, în cadrul acestui proiect 

• Proiect ROSE, tip Granturi Competitive pentru universități - Programe de Vară de tip 
punte (SGCU-PV). Cadrele didactice ale DPPD sunt implicate, în calitate de experţi, în 
activităţile de coaching şi dezvoltare personală din cadrul Şcolilor de vară, organizate la 
nivelul facultăţilor Universităţii din Craiova 

• Proiect ROSE, tip Granturi Necompetitive pentru universităţi (SGU-N) - Cadrele 
didactice ale DPPD sunt implicate, în calitate de experţi, în activităţile de coaching şi 
dezvoltare personală în cadrul granturilor propuse de facultăţile Universităţii din Craiova. 

O altă realizare a activității de cercetare a DPPD este indexarea revistei Analele 
Universității din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie într-o bază de date internațională 
(RePEc). 
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