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 DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII  

 
 În perioada de raportare, în concordanţă cu prevederile Cartei UCv, art. 164 a), 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, 

 https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/consiliul/2017/Consiliul_Calitatii.pdf. 
• 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,  

https://www.ucv.ro/invatamant/management/comisia/componenta.php. 
 

1. Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă 
 1.1. Activităţi organizatorice 

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

Activitatea Livrabil Aprobare 
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 Strategic al 
DMC  

Planului Strategic al DMC pentru 
perioada 2020-2024 

Prorectorat P1/PSAC 

Elaborarea Planului Operaţional  
al DMC 

Planul Operaţional al DMC pentru anul 
2020 

Prorectorat P1/PSAC 

Participarea la elaborarea Planului 
Operaţional al UCv  

Secţiunile Planului Operaţional al UCv 
pentru anul 2020 

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 recertificare ISO 9001 
pentru CTT-INCESA  

Raport de audit  Director INCESA 

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

Instrument IT de evaluare on-line  CC Ucv 
 

Aplicare procedura de elaborare și 
verificare stat de funcţii departa-
mente academice 

Formular „Stat de funcţii”- foaie Excel 
cu verificator actualizat 

CC UCv 

Aplicare procedura de elaborare și 
verificare plan de învăţământ  

Formular „Plan de învăţământ”- foaie 
Excel cu verificator actualizat 

CC UCv 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/consiliul/2017/Consiliul_Calitatii.pdf
https://www.ucv.ro/invatamant/management/comisia/componenta.php
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 2019, 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 

 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:  
 
 Programe de studii de licenţă (PSL) 
 

 
Facultatea 

Nr. de programe  
de studii licenţă 
(la 1 oct 2019) 

Ştiinţe 12 
Educaţie Fizică şi Sport 4 
Litere 15 
Economie şi Administrarea Afacerilor 17 
Teologie Ortodoxă 3 
Drept 4 
Ştiinţe Sociale 6 
Mecanică 9 
Inginerie Electrică 7 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 7 
Agronomie 6 
Horticultură 5 

 
 Programe de studii de master (PSM) 
 

Facultatea Nr. de programe de 
studii master 

(la 1 oct 2019) 
Ştiinţe 10 
Educaţie Fizică şi Sport 4 
Litere 10 
Economie şi Administrarea Afacerilor 16 
Teologie Ortodoxă 2 
Drept 9 
Ştiinţe Sociale 6 
Mecanică 10 
Inginerie Electrică 6 
Automatică, Calculatoare şi Electronică 8 
Agronomie 3 
Horticultură 6 
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 Numărul total de studenți, pe cicluri de studii este următorul: 
  Studii universitare de licență  = 12267 
  Studii universitare de master   =  4143 
  Studii universitare de doctorat =   465  
 

 Analiza și 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 11 
programe de studii de licenţă în vederea evaluării externe – ARACIS pentru evaluare periodică şi 
respectiv 4 domenii de master pentru acreditare.   
 

a. MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 
 
 Pe baza Regulamentului de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor 
de studii aprobat în ședința Senatului din 6 iulie 2018 a fost aplicată procedura de monitorizare anuală 
a programelor de studii. Rezultatele acestei activități au fost consemnate în rapoartele de monitorizare 
elaborate pentru  120 de programe, din care 50 programe de master și 70 programe de licență.  
 

 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 2019” urmărind 
îndeplinirea Planului operațional al DMC 2018-2019; 

• Analiza şi monitorizarea programelor de studii de licenţă şi de master (aplicare procedură de 
monitorizare); 

• Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă concretizate în îmbunăţăţirea de 
şabloane, metodologii, chestionare, etc. 
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DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ 

 
În conformitate cu misiunea asumată și cu obiectivele impuse prin Planul operațional al 

Universității din Craiova, în aprilie 2012, s-a constituit Departamentul de Formare Continuă (DFC) ca 
departament operațional în structura universității, sub coordonarea Protectoratului 1 - Programe de 
Studii și Asigurarea Calității, departament condus de un director și de un consiliu format din 
reprezentanți ai fiecărei facultăți din universitate. 

Formarea și dezvoltarea profesională continuă sunt parte integrantă a misiunii Universității din 
Craiova, așa cum este ea definită în capitolul XIII, articolele 142-148 din Carta Universității din Craiova 
și actualizată prin decizii ale Consiliului de Administrație și ale Senatului universitar. În acest sens, 
Universitatea din Craiova oferă programe de studiu și de practică, de formare și dezvoltare profesională 
continuă,  de conversie/reconversie profesională, în strânsă legătură cu cerințele specifice și cu dinamica 
pieței muncii. 

În anul 2019, ca și în anii anteriori,  Universitatea din Craiova a venit în întâmpinarea cererilor de 
pe piața muncii cu aceeași bogată ofertă educațională de cursuri de formare profesională, de conversie ori 
postuniversitare, desfășurate la facultăți, sub egida DFC. S-a menținut trendul descendent în ceea ce 
privește ritmul de dezvoltare și diversificare a ofertei din partea facultăților și a departamentelor 
(manifestat și în anul precedent), printre cauzele identificate fiind: restrângerea cererii de cursuri de 
formare profesională (mai ales în ceea ce privește cursurile de lungă durată, ca urmare a ritmului scăzut de 
devoltare economică a regiunii), ca și apariția de 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.  

Totuși, s-au evidențiat eforturi remarcabile ale cadrelor didactice coordonatoare și ale 
conducerilor facultăților și universității, pentru identificarea posibilităților de cooperare sau de 
continuare a cooperării cu mediul economic din regiune, finalizabile prin programe de formare 
continuă, astfel încât Universitatea din Craiova să poată oferi programe de studii postuniversitare și 
de conversie foarte atractive. S-au demarat programe noi (cum ar fi, de exemplu: "Securitatea 
sistemelor informatice" în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, sau programul 
„Verificări și inspecții tehnice auto” în cadrul Facultății de Mecanică), dar au continuat și programele 
deja existente, care și-au dovedit eficiența și viabilitatea (cum ar fi „Acustică și audiologie” sau 
„GIS-Sisteme Informatice Geografice” la Facultatea de Științe, ori „Securitate cibernetică pentru 
manageri” și cele din domeniul IT (ECDL (European Computer Driving License)-la FEAA); au 
continuat cursurile de formare de scurtă durată la Facultatea de Inginerie Electrică, în beneficiul unor 
instituții și agenții (Agenția Română de Conservare a Energiei - ARCE, sau Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei  - ANRE).   

În cursul anului 2019 situația financiară a DFC a avut o evoluție normală, păstrându-se 
contribuțiile la același procente; disponibilul la finalul anului 2019 a fost de 408971 lei, în condițiile 
în care veniturile, cu toate dificultățile existente, au înregistrat creșteri (132882 lei în 2019, mai mari 
cu 21527 lei față de cele din 2018 și mai mari cu 16019 lei față de cele din 2017). Nu au fost întârzieri 
la decontări și nici la plăți curente. 

Ca direcții de urmat în activitatea DFC se pot aminti: creșterea vizibilității universității în ceea ce 
privește activitățile de formare continuă în mediul socio-economic local (regional), dar și național și 
internațional, identificarea oportunităților de colaborare cu terți în vederea obținerii accesului la resurse 
financiare suplimentare, extinderea ofertei educaționale în corelare cu cerințele de pe piața muncii și cu 
feedback-ul obținut. DFC va continua să acționeze pentru identificarea potențialilor parteneri, dar și 
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. 
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DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ  
ȘI  ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ  (DIDFR) 

 
 
 Cadrul juridic 
 
 Universitatea din Craiova include în oferta sa educaţională programe de studii universitare la 
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele 
de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă. Organizarea şi funcţionarea formelor 
ID şi IFR sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, corelată cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 
 Programele de studii oferite prin învăţământ la distanţă (ID) şi cele oferite prin învăţământ cu 
frecvenţă redusă (FR) sunt coordonate şi monitorizate de Departamentul pentru Programe ID – FR 
(DIDFR), înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii din 14.03.2012. Iniţierea, dezvoltarea, 
implementarea şi managementul programelor de studii, în colaborare cu facultăţile universităţii, a 
respectat cerinţele OG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 
87/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Departamentul pentru Programe ID-FR este organizat şi funcţionează în baza unui 
Regulament propriu (Anexa 1), elaborat în acord cu Carta Universităţii şi aprobat de Senatul 
Universitar la 23.04.2012. Acest Regulament a fost modificat și aprobat în CA, în acord cu Carta 
Universității din Craiova și cu standardele ARACIS, privind metodologia de organizare și 
monitorizare a programelor de studiu la forma ID/IFR. 
 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. Departamentul pentru Programe ID-FR este 
organizat şi funcţionează în baza unui Regulament propriu (Anexa 1), elaborat în acord cu Carta 
Universităţii şi aprobat de Senatul Universitar la 23.04.2012. Acest Regulament a fost modificat și 
aprobat în CA la data de 30.03.2017, în acord cu Carta Universității din Craiova și cu standardele 
ARACIS, privind metodologia de organizare și monitorizare a programelor de studiu la forma 
ID/IFR. 
 
 PROGRAMELE DE STUDII ID - FR 
 
 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 univer-
sităţii, 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 
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programe de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
 
 
 
  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. 
 

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

universitar 2019-2020. 
 

Facultate Ciclu Specializare Forma 
înv. 

An Tip 
scolarizare 

Nr 
stud 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 1 Taxă 68 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 2 Taxă 56 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 3 Taxă 52 
Agronomie Licenţă Agricultură FR 4 Taxă 42 
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 61 
Drept Licenţă Drept FR 4 Taxă 56 
Drept Licenţă Drept FR 4 Taxă/credite 3 
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 14 
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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 
(Seria 2) ID 1 Taxă 80 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă 

Management 
(Seria 2) ID 2 Taxă 77 

Economie şi Administrarea 
Afacerilor Licenţă 

Management 
(Seria 2) ID 3 Taxă 45 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 4 Taxă 27 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 4 Taxă/credite 3 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 1 Taxă 23 
Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 2 Taxă 18 

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 23 

Litere Licenţă 
Română-o limbă 
străină ID 3 Taxă 23 

Şcoala Doctorală 
"Academician Radu Voinea" Doctorat 

Inginerie 
mecanică FF 1 Buget 3 

Şcoala Doctorală "Constantin 
Belea" Doctorat 

Calculatoare şi 
Tehnologia 
informaţiei FR 1 Buget 2 

Şcoala Doctorală a Facultăţii 
de Drept Doctorat Drept FR 1 Buget 3 
Şcoala Doctorală de Inginerie 
a Resurselor 
Animale/Vegetale Doctorat Horticultură FR 1 Buget 2 
Şcoala Doctorală de Inginerie 
Electrică şi Energetică Doctorat 

Inginerie 
electrică FR 1 Buget 1 

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Doctorat Fizică FR 1 Buget 1 
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Doctorat Matematică FR 1 Buget 1 
Şcoala Doctorală de Ştiinţe 
Economice Doctorat Contabilitate FR 1 Buget 1 
Şcoala Doctorală de Ştiinţe 
Economice Doctorat Economie FR 1 Buget 1 
Şcoala Doctorală de Ştiinţe 
Economice Doctorat Finanţe FR 1 Buget 2 
Şcoala Doctorală de Ştiinţe 
Economice Doctorat Management FR 1 Buget 2 
Şcoala Doctorală de Teologie 
Ortodoxă "Sfântul Nicodim" Doctorat 

Teologie (Băjău 
Constantin) FR 1 Buget 1 

TOTAL STUDENȚI  ID/IFR 1207 
 
 Din tabelul de mai sus se observă că numărul de studenți doctoranzi înmatriculați la forma de 
învățământ FR este de 20 studenți doctoranzi în anul 2019. 
 



11 
 

 
 Vizitele comisiilor ARACIS 
 
 În anul calendaristic 2019, s-a derulat în luna iunie vizita de ACREDITARE la programul de 
studii  AGRICUTURĂ, forma de învățământ cu frecvență redusă. În urma ședinței Consiliului 
ARACIS din data de 27.06.2018, s-a acordat calificativul Încredere, atribuindu-i-se o capacitate de 
școlarizare în primul an de 75 de studenți (Anexa  3-Raport ARACIS). 
 
 MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 
 În Universitatea din Craiova, managementul calităţii a fost implementat prin construirea unui 
Sistem de Management al Calităţii (SMC), care cuprinde structurile organizatorice, documentele 
calităţii (regulamente, proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente interne), procesele şi 
resursele necesare pentru implementarea politicii universităţii referitoare la calitate. Sistemul de 
managementul calităţii al Departamentului pentru Programe ID-FR (DIDFR) este parte integrantă a 
SMC al Universităţii din Craiova. 
 Consiliul DIDFR a elaborat şi publicat, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal al 
universităţii, procedurile specifice de asigurare a calităţii: 

- Monitorizarea Planurilor de învăţământ ID-FR 
- Monitorizarea Sistemlui tutorial şi de Comunicare bidirecţională 
- Asigurarea resurselor de învăţământ ID-FR 
- Evaluarea performaneţelor cadrelor didactice implicate în programe ID-FR 
- Instruirea şi perfecţionarea personalului ID-FR 
- Reactualizarea periodică a materialelor de studiu ID-FR 

 Consiliul DIDFR analizează periodic situaţia existentă în domeniul calităţii, rezultatele 
auditurilor, stabileşte priorităţile şi acţionează, preventiv şi corectiv, în colaborare cu facultăţile care 
oferă programe de studii ID-FR. Programarea disciplinelor în planul de învăţământ, la formele de 
organizare a procesului didactic ID sau IFR, s-a efectuat corespunzător duratei de şcolarizare la 
învăţământul cu frecvenţă (IF). 
 Echivalenţa între forma IF şi forma ID s-a realizat prin programarea în cadrul fiecărei 
discipline a  următoarelor tipuri de activităţi didactice: 

• activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar  de la 
forma de învăţământ cu frecvenţă; 

• activităţi aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la 
forma de învăţământ cu frecvenţă; 

• orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă sunt compensate prin studiu individual 
(SI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID. 

 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 distanță, 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 
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Moodle şi Tesys, dar şi cu ajutorul informaţiilor prezentate pe site-ului Universităţii din Craiova la 
adresa https://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr . 
 Legaturi utile catre platformele comunicationale pentru programele ID/FR ale facultatilor din 
cadrul UCV sunt: 

1.Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, http://idfeaa.ucv.ro/, pentru 
specializarile:  

a. Contabilitate si informatica de gestiune ID; 
b. Finanțe și bănci ID; 
c. Management ID. 

Facultatea de Drept și Știinte Sociale, specializarea Drept FR: 
http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online 

2.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  

2. Facultatea de Agricultura și Horticultură, specializările: 
a. Agricultura ID:   http://www.agro-craiova.ro/id/agricultura/  
b. Agricultura FR  
c. Tehnologia prelucrării produselor agricole FR 
d. Ingineria și Protecția mediului în agricultură FR 

http://www.agro-craiova.ro/ifr/  
3. Facultatea de Inginerie Electrică 

a. Electromecanică IFR:     http://em.ucv.ro/index.php/component/ 
 Facultăţile în cadrul cărora funcţionează programe de studii la forma ID şi/sau IFR au întocmit 
state de funcţii adecvate acestor programe, avizate de directorul DIDIFR şi aprobate de Senatul 
universitar. 
 Personalul didactic implicat în activităţile IFR şi ID din universitate - format din coordonatori 
ai programelor de studii, coordonatori de disciplină şi personal didactic aferent activităţilor didactice 
de seminar, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiect, practică de specialitate, alte 
activităţi aplicative asistate şi tutori – corespunde standardelor de calitate specifice. 
 
 Documente 
 Pe parcursul perioadei analizate, Consiliul DIDFR a difuzat o serie de documente specifice, 
adresate studenţilor şi personalului implicat în activităţile ID-FR dintre care se menţionează: 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Programe ID-FR 
(DIDFR) 

• Organigrama DIDFR 
• Planul strategic al DIDFR pentru perioada 2016 - 2020 
• Planul operaţional pentru anul universitar 2019 
• Programe de studii ID-FR în anul unviersitar 2019 - 2020 
• 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 2019-2020. 
 
 
        

      
 
 

https://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr
http://idfeaa.ucv.ro/
http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online
http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html
http://www.agro-craiova.ro/id/agricultura/
http://www.agro-craiova.ro/ifr/
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PRORECTORAT P2 
 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI  
RELAȚII CU MEDIUL ECONOMIC 
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ACTIVITATEA DE  CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE  
 

 
Cercetarea ştiinţifică de la Universitatea din Craiova s-a desfăşurat în anul 2019 în conformitate cu 

prevederile Regulamentului pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi 
cu cele ale Strategiei pentru activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare ştiinţifică aprobate de Senatul 
universitar pentru perioada 2016–2020. Având în vedere faptul că anul 2019 a reprezentat finalul  unui 
ciclu electoral, prefigurând practic transferul spre o nouă etapă, raportul prezent nu se va limita la 
înregistrarea rezultatelor din domeniul CDI realizate în 2019, ci va prezenta comparativ rezultatele 
acestui an în contextul întregii perioade 2016-2019. Vom încerca în același timp să privim anul 2019 
în conexiune cu direcțiile de acțiune strategică pentru perioada 2020-2024, direcții prefigurate în 
proiectul de dezvoltare instituțională ”Strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici pe 
domenii de interes ale Universității din Craiova", document validat de comunitatea academică prin 
alegerea rectorului în februarie 2020.  
 În conformitate cu acest document, va exista o continuitate în strategia CDI a Universității din 
Craiova, punându-se în continuare accentul în egală măsură pe cercetarea fundamentală și pe 
cercetarea aplicativă. Există trei pricipii asumate în fundamentarea acestei strategii: 

I. Activitatea CDI trebuie să genereze finanțarea suplimentară a instituției. 
II. Activitatea CDI trebuie să impună UCV ca lider regional în dezvoltarea socio-economică. 

III. Activitatea CDI trebuie să aducă creșterea performanței și a vizibilității instituționale. 
 Principalele direcții de acțiune care au fost urmate în anul 2019 pentru concretizarea 
principiilor enunțate mai sus, precum și rezultatele obținute pe aceste direcții sunt prezentate în cele 
ce urmează. 
 
 I. Finanțarea activității de cercetare științifică 

 
Asigurarea resurselor financiare pentru activitatea de cercetare științifică desfășurată în 2019 

la Universitatea din Craiova s-a realizat din următoarele surse: 
- Fonduri proprii ale Universității din Craiova oferite prin crearea la nivelul instituției a 

fondului de sprijin pentru activitatea de cercetare. Aceste fonduri s-au situat în 2019 la 
nivelul 3.049.301 lei, comparative cu 2.740.828 lei alocați în anul 2018. 

- Utilizarea integrală pentru activități CDI a fondurilor obținute de instituție prin finanțarea 
suplimentară dată de Ministerul Educației Naționale în baza indicatorilor de calitate IC2. 
Aceste fonduri au fost în anul 2019 în valoare totală de 33.340.438 lei. 

- Fonduri atrase prin proiecte internaționale, naționale sau prin servicii de tip CDI oferite unor 
companii private. Valoarea acestor fonduri a fost în anul 2019 de 5.494.584 lei. 

Din analiza datelor prezentate în raportul privind execuția bugetară pentru 2019, se poate observa că: 
- Au crescut semnificativ fondurile revenite Universității din Craiova pentru indicatorii de 

calitate IC2, fapt care atestă creșterea calității cercetării din UCV și a poziției reprezentată de 
instituție în rankingul universităților românești.  

- Se resimte politică adoptată la nivelul Consiliului de Administrație privind constituirea 
fondului de cercetare și acoperirea din acesta a taxelor de publicare în publicații indexate în 
baze de date internaționale.  

- În anul 2019 s-a continuat procesul de consolidare a poziției de lider pe care Universitatea din 
Craiova îl deține la nivel regional, multe companii din zona Olteniei apelând la grupurile de 
cercetare din instituție pentru rezolvarea unor probleme CDI cu care se confruntau. Au fost 
înregistrate 53 de contracte încheiate cu agenții economici și au crescut astfel veniturile din 
astfel de contracte.  

  O analiza comparativă asupra veniturilor realizate din activitatea de cercetare (proiecte 
europene, competiții naționale sau contracte cu agenții economici) arată că Universitatea din 
Craiova a reușit să atragă în perioada 2016-2019 cu aproximativ 70 milioane euro mai mult decât în 
perioada 2012-2016. 
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 Relația cu mediul socio-economic și cultural a fost susținută atât prin intermediul INCESA, 
cât și prin proiectul european RO-Boost SMEs, care a continuat să se deruleze şi în anul 2019, prin 
programul european COSME-Entreprise Europe Network. Universitatea din Craiova este nod în 
cadrul acestui program și promovează activităţile inovative pentru IMM-urile din Oltenia. 

 
  II. Rezultate obţinute de colectivele de cercetare de la UCV în anul 2019 

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

 
 Am menționat mai sus că prin activitatea de cercetare s-a reușit atragerea unei finanțari 

complementare importante. Acest rezultat a fost posibil prin participarea cadrelor didactice şi a 
cercetătorilor de la Universitatea din Craiova în anul 2019 la programele de cercetare poate fi 
exprimată sintetic prin următorii indicatori: 

- continuarea tuturor proiectelor demarate în anii anteriori, prin: (i) competiții naționale 
(PNCDI III – Proiecte Experimentale Demonstrative, PN III - Bridge Grant,  Transfer la 
Operatorul Economic, proiecte de tip ROSA STAR, proiecte de tip ADER), (ii) competiții 
internaționale (Brâncuși, Capacități, H2020). 

- obținerea unor proiecte noi, câştigate în competiţii naţionale (3 proiecte) şi internaţionale 
(5 proiecte). 

 Facultățile care au derulat un număr mare de proiecte sunt: Facultatea de Științe, Facultatea de 
Automatică, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Mecanică. 

 
 II.2 Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 

Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare în anul 2019 este ilustrată de 
raportările realizate de colegi pe Platforma on line a cercetării. Aceste raportări pot fi prezentate 
sintetic astfel:  

- Apariţia a peste 600 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (dintre care aproximativ 
300 în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi 300 de articole în volumele 
unor conferinţe naţionale sau internaţionale); 

 - Publicarea a peste 70 cărţi/capitol în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate; 
 - Inregistrarea la OSIM a 5 propuneri de brevete de invenție. 

Unul dintre obiectivele majore urmărit în anul 2019 și, asumat în mod special pentru perioada 
următoare este reprezentat de creșterea vizibilității instituționale, prin includerea UCV în clasamente 
internaționale de tipul ”world university rankings”. Din această perspectivă, anul 2019 a marcat un 
plus important comparativ cu anul 2016, după cum a relevat investigația proiectului QAFIN de 
clasificare a universităților din România și după cum este prezentat în graficul de mai jos. Pentru a 
continua și în viitor acest trend ascendent se impune creşterea numărului de publicaţii în reviste de 
prestigiu (ISI, ISI Proceedings, ERIH+, IEEE Proceedings), precum şi în edituri internaţionale 
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recunoscute în domeniu. 
 

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

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

Craiova este cooperarea cu mediul socio-economic şi cultural, atât în ceea ce priveşte activitatea de 
cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi în domeniul formării profesionale. Dezvoltarea acestor relaţii este 
facilitată de existența Infrastructurii de Cercetare în Științe aplicate – INCESA, fiind gestionată la 
nivel instituţional de către Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DR-
MESC). Activităţile desfăşurate în anul 2019, având ca obiectiv stabilirea şi consolidarea unor relaţii 
de colaborare eficiente între Universitatea din Craiova şi principalii actori (instituţii, organizaţii, 
companii, etc.), sunt prezentate în tabelul de mai jos 
  

Nr. 
crt. Obiectiv Direcţii de acţiune Activităţi* 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
parteneriatului 
dintre 
Universitatea 
din Craiova  
şi mediul 
economic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
interfeţei dintre 
Universitatea din 
Craiova şi mediul 
economic prin 
promovarea unor 
programe de cerce-
tare care să răspundă 
cerinţelor pieţei 
pentru retehnologi-
zare, restructurare şi 
modernizare 

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

• ”Rencontres étudiants – entreprises” în parteneriat cu 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, KautexTextron Craiova, ADIENT 
Automotive România, Bekaert Slatina, Electroputere S.A., ETI 
European Food Industries S.A.etc.) 

Identificarea cere-
rilor agenţilor 
economici pentru 
formarea persona-
lului 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) 



17 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
Implicarea com-
paniilor 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 
perspectiva 
inserţiei pe 
piaţa muncii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/%20legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/%20legatura_univ.php
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Cabluri și Sistemeetc.) 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/ legatura_univ.php 
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a 

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC 
Cunoaşterea 
mediului de lucru 
specific agenţilor 
economici (companii 
multinaţionale, 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 Slatinaetc.) 

 
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,  ADIENTAutomotive România, 
Prysmian Cabluri și Sisteme, BEKAERTSlatina, ALM Poweretc. 

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

Derularea unor 
programe 
educaționale 

• 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 – Competitiiinternaționale JA de antreprenoriat 
- Cea mai mare lecție de educațiefinanciarădinlume - BCR 
- Proffinder– BCR etc. 
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php 

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

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

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

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/%20legatura_univ.php
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/%20legatura_univ.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/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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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidarea 
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 inspectoratele şcolare din 
regiune în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre 
universitate şi unitățile școlare. 

- ”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 

 
 IV.  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. 

 Ca un fapt cu totul remarcabil, anul 2019 a marcat începutul unui amplu proces de 
modernizare a spațiilor deținute de biblitecă. Au fost modernizate și complet reutilate trei săli de 
lectură, după cum urmează: a fost înființată Sala de Lectură Multidisciplinară - 30 locuri; 

- a fost înființată Sala de Studiu in Echipa – 10 locuri; 
- a fost facilitat accesul la Sala de Lectură a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

prin relocarea acesteia de la etajul II la parter (și mutarea a 2 servicii ale Bibliotecii în locul acesteia), 
fiind realizată implicit modernizarea acestora – 25 locuri.  

 Au fost achiziționate computere performante, au fost îmbunătățite condițiile de muncă ale 
personalui. Investițiile totale au depășit suma de 300.000 lei și au fost realizate prin intermediul unui 
proiect FDI - Fonduri de dezvoltare instituțională. Procesul de modernizare va continua, prin alocarea 
unei sume similare în anul 2020. Se prefigurează astfel crearea unor spații moderne, deosebit de 
atractive pentru utilizatori. 
Principalii indicatori care descriu activitatea bibliotecii în anul 2019 sunt următorii:   

-  Utilizatori ai resurselor on-line și ”hard-copy”. În anul 2019 cei 19.202 de utilizatori înscrişi 
au realizat 74.362 vizite la bibliotecă, consultând 135.273 de publicații, (cărţi și publicații 
periodice). S-au realizat de asemenea un număr mare de accesări ale resurselor online puse la 
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dispoziția cititorilor. Din statistica oferită de Asociaţia Anelis Plus (mai 2019 - decembrie 2019) au 
fost peste 257.474 de accesări ale utilizatorilor pe bază de IP şi prin acces mobil. Numărul total de 
vizite virtuale pe site-ul biblioteci a fost de 285 814. 

- Achiziţia de publicaţii noi (cărţi, periodice etc). A fost continuat procesul de reînnoire a 
fondului de carte al Bibliotecii, prin înregistrarea unui număr de 7239 volume noi (cărţi, publicaţii 
periodice). Acestea au provenit atât din comenzi, cât și din donații sau schimburi de publicații cu 
parteneri interni și internaționali.  

- Abonamente baze de date ştiinţifice. Cadrele didactice, cercetătorii și studenții de la UCV au 
beneficiat, în continuare, de cele 10 baze de date (însumând peste 30.000 reviste) la care instituția 
noastră este abonată prin intermediul consorțiului ANELIS PLUS 2020. Valoarea totală a investiției 
din fonduri proprii este de 591.971,61 lei. Din statistica oferită de Anelis, pe parcursul anului 2019 au 
existat aproximativ 160.000 de accesări ale utilizatorilor din UCV. Ca o facilitate suplimentară, 
accesul a fost oferit tuturor studenților doctoranzi, care au primit IP-uri instituționale, dar au crescut 
foarte mult și accesările realizate prin acces mobil. 

- Abonamente la publicaţii care conţin standarde. S-au menținut achizițiile pentru documente 
din această categorie, înregistrându-se peste 700 ex. nou intrate în evidențe.  

- Schimb de publicaţii intern şi international.  Universitatea a continuat în 2019 să realizeze 
schimburi de publicații cu cei 70 de parteneri interni și cei 87 de parteneri externi. Schimburile au 
însemnat primirea și expedierea a aproximativ 500 de volume pe sens.  

- Activităţii de împrumut interbibliotecar. S-au înregistrat 451 de solicitări, din care au fost 
soluţionate aproximativ 300 (atât ca bibliotecă furnizoare, cât şi beneficiară). Pentru cererile 
nerezolvate au fost oferite un număr de aproximativ 800 de referinţe bibliografice adiacente. 

- Înregistrări bibliografice în catalogul on-line. A fost continuat procesul de digitalizare a 
bibliotecii, prin înregistrarea în catoalogul online a unor publicații existente în rafturile biblioteci. 
Procesul a fost facilitat și de achiziționarea noilor calculatoare, precum și de modernizarea 
infrastructurii IT.  În anul 2019 s-au realizat 4595 înregistrări (titluri) cu 40730 volume. 

- Activităţi de organizare, inventariere, împachetare. Deși presupune o activitate de rutina, 
inventarierea fondului de carte este deosebit de importantă, în mod special în contextul 
modernizării unor spații ale bibliotecii. În anul 2019, acest proces a continuat pentru fondurile 
de carte aferente Bibliotecii Facultăţii de Litere, Bibliotecii de Chimie, și Bibliotecii Facultăţii de 
Inginerie Electrică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRORECTORAT  P3 

 
MANAGEMENT ECONOMIC ȘI FINANCIAR 

ȘI PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR 
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I. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 
Situaţia financiară a Universităţii din Craiova pe surse de finanţare şi  

tipuri de cheltuieli în anul 2019 
  
 
 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.C. şi venituri extrabugetare. 

I. VENITURI 

1. Finanţarea de la buget pentru anul 2019 a fost de 222.379.221 lei (Figura 1), cuprinzând: 
• Finanţarea instituţională alocată în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

conform contractului instituţional, în funcție de 26.310,46 studenți echivalenți unitari și 163 granturi 
de doctorat în sumă de 182.609.564 lei a fost compusă din: 
o Finanţare de bază în sumă de 109.362.418 lei, 
o Finanţare suplimentară în sumă de 33.340.438 lei, 
o Finanţare pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 85/2016  în sumă de  12.350.271 

lei, 
o Finanţare pentru plata dobanzilor calculate la sentintele judecatoresti în sumă de 9.617 lei, 
o Finanţare pentru plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești în sumă de  12.205.223 

lei, 
o Finanţare pentru granturi de doctorat în sumă de 3.848.400 lei, 
o Finanțare pentru Fondul de dezvoltare instituțională în sumă de 1.926.500 lei, 
o Finanțare pentru proiecte din Fondul pentru Situații Speciale în sumă de 
1.710.059 lei: suma solicitată pentru finanțarea de acțiuni în folosul studenților a fost de 427.159 

lei, ulterior s-a suplimentat cu suma de 1.282.900 lei. 
o Finanțare pentru vouchere de vacanţă în sumă de 2.412.800 lei. 
o Finanțare pentru indemnizatia de hrana în sumă de 5.443.838 lei 
• Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în temeiul 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în sumă de 39.769.657 lei a fost compusă din sume 
alocate pentru: 
o Subvenţii cămine-cantine în valoare de 5.230.659 lei;  
o Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 30.371.105 lei; 
o Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 666.000 lei; 
o Finanţare pentru dotari si alte de investiţii în valoare de 3.000.000 lei; 
o Finanţarea reparaţiilor capitale in valoare de 500.000lei; 
o Finanțare acordată pentru procurări de calculatoare în valoare de 1.893 lei. 
  
 Inițial, suma alocată de la Bugetul de Stat pentru efectuarea de investiții a fost de 2.000.000 

lei. În urma solicitărilor făcute, Universitatea din Craiova a încasat până la 31.12.2019, pentru 
efectuarea de investiții, suma de 3.500.000 lei. 
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Figura 1 
 
 
 
 

2. Veniturile extrabugetare ale Universităţii din Craiova pentru anul 2019 au fost de 83.921.371 
lei (sursa F- 83.597.159 lei + sursa D- 324.212 lei ) - Figura 2, provenind din: 

• Venituri proprii în sumă totală de 30.548.884 lei (36.40% din total venituri extrabugetare) 
din care: venituri conform Tabelului 1. 

Tabelul 1 – Analiza structurii veniturilor proprii în anul 2019 

Categorii de venituri proprii Valoare  
- lei 

Procent din 
venituri proprii 

Venituri din taxe de şcolarizare 19.410.240 63.54% 
Venituri din închirieri de spaţii (inclusiv subunităţi) 706.156 2.31% 
Venituri din dobânzi 338 0.01% 
Venituri din prestări servicii (inclusiv subunităţi) 679.631 2,22% 
Venituri din sponsorizări (inclusiv subunităţi) 704.903 2.31% 
Venituri din valorificarea unor bunuri 1370 0.01% 
Venituri din organizare cursuri de calificare 1.931.298 6.32% 
Venituri din împrumuturi – linii credit 4.402.295 14.41% 
Alte venituri (inclusiv subunităţi) 2.712.653 8.88% 

TOTAL 30.548.884  

 
• Venituri primite de la UE/alţi donatori din fonduri externe nerambursabile aferente 

perioadei financiare 2014-2020 în sumă totală de 23.109.747 lei (27.54% din total venituri 
extrabugetare)  

• Venituri din alte facilităţi şi instrumente postaderare ( proiecte Erasmus +) în sumă totală 
de 6.223.388 lei (7.42% din total venituriextrabugetare) 

• Venituri primite de la UE/alţi donatori prin Mecanismul Financiar SEE (sursa D) în 
sumă totală de 324.212 lei (0,39% din total venituri extrabugetare) 

• Venituri provenite din activitatea de cercetare în sumă totală de 5.494.584 lei (6.55% din 
total venituri extrabugetare) din care: 

 
Contracte de cercetare Universitatea din Craiova 2.960.623 lei 
Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea    941.655 lei 
Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal 1.013.234 lei 
Subventie APIA (S.C.D.P. Valcea + S.C.D.A. Caracal    579.072 lei 

 

La acestea se adaugă veniturile din producția nevândută la 31.12.2019 în sumă de 1.323.790 
lei (S.C.D.P Vâlcea 48.930 lei, respectiv S.C.D.A. Caracal 1.274.860 lei) și clienți rămaşi de încasat 
de 300.431 lei (S.C.D.P. Vâlcea 49.627 lei, S.C.D.A Caracal 92.460 lei, UCV 158.344 lei). 

• Venituri din microproducţie în sumă totală de 9.653.523 lei (11,50% din total venituri 
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extrabugetare) din care: 
 

S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor) 6.848.261 lei 
S.D. Banu Mărăcine (valorificarea produselor) 36.915 lei 
Subvenție APIA 2.768.347 lei 

 
La acestea se adaugă venituri din producția nevândută la 31.12.2019 în sumă de 5.399.262 lei 

(SDE Banu Mărăcine 1.444.984 lei, S.C.D.A. Caracal 3.954.278 lei) și clienți de încasat de 655.778 
lei (SDE Banu Mărăcine 484.783 lei, S.C.D.A Caracal 170.995 lei). 

• Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală 6.414.758 lei (7.64% din total venituri 
extrabugetare) din care: 

Venituri din taxe cazare (inclusiv regie hrană şi venituri închiriere spaţii) 5.219.345 lei 
Venituri din hrană 1.195.413 lei 

 
• Proiecte ROSE în sumă totală de 2.152.275 lei (2.56% 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 2019, pe tipuri de venituri. Se poate constata că ponderea cea mai mare în totalul 
veniturilor extrabugetare este deţinută de veniturile proprii ale Universităţii din Craiova (36.40%) 
urmată veniturile aferente activităţii de programe operaţionale (27.54%). Pe poziţiile următoare 
regăsim: venituri din microproducţie, veniturile proprii cămine-cantine, veniturile din alte facilităţi şi 
instrumente postaderare, veniturile din activitatea de cercetare, subvenții APIA, proiecte ROSE şi 
veniturile aferente mecanismului financiar SEE. 

Tabelul 2 – Analiza dinamică a veniturilor extrabugetare în anul 2019 

 
Tipuri de venituri proprii extrabugetare 

2019 
Venituri - lei Pondere 

Venituri proprii 30.548.884 36.40% 
Cercetare 4.915.512 5.86% 
Microproducţie 6.885.176 8.20% 
Venituri proprii cămine-cantine 6.414.758 7.64% 
Programe operaţionale 23.109.747 27.54% 
Mecanismul Financiar SEE 324.212 0.39% 



25 
 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare 6.223.388 7.42% 
Subventii primite in cadrul Programelor FEGA implementare APIA 3.347.419 3.99% 
Proiecte ROSE 2.152.275 2.56% 

TOTAL 83.921.371 100% 
 
 
În anul 2019, s-a efectuat plata cheltuielilor de personal stabilite prin hotărâri judecătorești în 

valoare de 12.297.835 lei, astfel: din venituri proprii – 82.995 lei, de la bugetul de stat – 12.214.840 
lei și în baza Legii 85/2016 suma de 12.350.271 lei, din sume alocate de la bugetul de stat. 

 
În concluzie, în anul 2019 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de 306.300.592 

lei, astfel: Sursa F - 305.976.380 lei si sursa D – 324.212 lei. 
 

 
 

II. CHELTUIELI 

În anul 2019, pentru sursa F, s-au efectuat cheltuieli în sumă de 292.590.371 lei, defalcate 
conform situației prezentate în tabelul nr.3, respectiv figura nr. 3. 

S-a aprobat de către MEC efectuarea de cheltuieli din sold în sumă de 2.791.000 lei. 
În cursul anului 2019 activitățile care au utilizat sume din sold sunt:  

 Cercetare Universitatea din Craiova – 153.145 lei, 
 Cercetare SCDA – 418.076 lei, 
 Camine Cantine – 758.023 lei, 
 Proiecte ROSE – 735.720 lei. 
  

Tabelul 3 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în anul 2019 

Nr. 
crt. 

 
Denumire indicatori 

2019 
Cheltuieli (lei) Pondere în total cheltuieli 

1 Cheltuieli de personal (art 10) 188.449.435 62,15% 
2 Bunuri şi servicii (art 20) 31.095.488 13,76% 
3 Dobânzi (art 30) 173.017 0,04% 
4 Proiecte finanțate din fonduri 

nerambursabile (art 58) 
4.158.291 1,39% 

5 Proiecte fin. din PO 2014-2020 (art 58) 24.400.916 4,76% 
6 Asistenţă sociala (art 57) 265.307 0,21% 
7 Alte cheltuieli (burse, L448/2006) 32.429.013 13,25% 
8 Cheltuieli de capital (art 70) 6.328.321 3,36% 
9 Rambursări de credite (art 81) 5.838.945 1,59% 
10 Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 
-548.362 -0,51% 

 CHELTUIELI TOTALE 292.590.371 100% 
 

O analiză detaliată a cheltuielilor defalcate conform situației prezentate este redată mai jos. 
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Figura 3 

 

 

 

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 de proiecte finanţate de terţi (contracte de cercetare cu TVA). 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare sunt în sumă totală de 5.494.584 lei, din care 
subvenție APIA la SCDA Caracal și SCDP Vâlcea în sumă de 579.072 lei. 

În anul 2019, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare au fost în valoare de 
6.477.334 lei, utilizându-se din sold suma de 571.221 lei, astfel:  Cercetare SCDA Caracal – 418.076 
lei, Cercetare Universitatea din Craiova – 153.145 lei, iar SCDP Vâlcea a solicitat împrumut de la 
Universitatea din Craiova pentru efectuarea cheltuielilor curente. 

Veniturile şi cheltuielile realizate din activitatea de cercetare în cadrul Universității din 
Craiova, în anul 2019 sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 4 – Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de cercetare realizate în anul 2019 

Activitati 2019 
Venituri Cheltuieli 

Cercetare UCV 2.960.623 3.124.127 
SCDP Vâlcea 1.098.398 1.499.708 
SCDA Caracal 1.435.563 1.853.499 

 
Structura cheltuielilor în cadrul activității de cercetare este prezentată în figura de mai jos: 
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Figura 4 

 

Totalul contractelor de cercetare, fără TVA, derulate de Universitatea din Craiova în anul 
2019 au fost în număr de 36 de contracte cu o valoare de 1.941.652 lei. Acestea sunt detaliate în 
figura 5. 

 

 

Figura 5 

În privinţa contractelor de cercetare cu mediul de afaceri (contracte de cercetare cu TVA), în 
cadrul Universităţii din Craiova s-au derulat în anul 2019 un numar de 16 contracte în valoare de 
1.018.971 lei. 

SCDA Caracal a avut în derulare un numar de 47 contracte de cercetare cu terți în valoare de 
101.112 euro și 131.130 lei, iar la SCDP Vâlcea au fost în derulare 2 contracte de cercetare în valoare 
totală de 90.207 lei. La cele două stațiuni s-a valorificat și producția obținută din activitatea de 
cercetare. 

În scopul susţinerii activităţii de cercetare s-a menţinut Fondul de Cercetare al Facultăţilor 
colectând venituri în 2019 în sumă de 1.588.182 lei și Fondul de Cercetare Centralizat în care s-au 
colectat 1.461.119 lei. 

 
 2. Activitatea cămine-cantine 
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Activitatea cămine-cantine se finanţează atât din subvenţii de la bugetul de stat, cât şi din 
venituri proprii cămine-cantine. În anul 2019 s-au încasat venituri în sumă de 11.645.418 lei. Analiza 
veniturilor aferente activităţii cămine- cantine în anul 2019 este redată în Figura 6. 

 

Figura 6 

 

 

 

Tabelul 5 – Cheltuielile aferente activităţii cămine-cantine în anul 2019 

 
Denumirea indicatorilor 

Articol 
bugetar 

 
2019 

Cheltuieli de personal 10 4.434.756 
Bunuri şi servicii 20 6.218.233 
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate) 

59 100.075 

Cheltuieli de capital 70 1.656.043 
Plati efectuate in anii precedent si recuperare in anul curent 85 -8.419 
Cheltuieli totale  12.400.688 

Pentru reabilitarea căminului nr.2 s-a utilizat din sold suma de 758.023 lei. 

3. Activitatea Programe Operaţionale 2014-2020, Alte fonduri externe nerambursabile și 

Mecanism Financiar SEE 2014-2021 

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 49 proiecte cu 
finanțare externă nerambursabilă, astfel: 5 proiecte de tip POC, 13 proiecte de tip POCU, 1 proiect de 
tip POCA, 4 proiecte INTERREG, 11 proiecte Erasmus+, 12 proiecte din fonduri externe 
nerambursabile, 2 proiecte de Mobilitate în învățământul universitar și 1 proiect de Cooperare în 
învățământul universitar. 

Veniturile totale aferente activităţii din fonduri externe nerambursabile în anul 2019 au 
fost în sumă de 29.657.348 lei, astfel: Programe Operationale - 23.109.748 lei, Alte fonduri externe 
nerambursabile – 6.223.388 lei, Mecanism Financiar SEE 324.212 lei, iar cheltuielile aferente acestei 
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activități au fost în sumă de 28.489.061 lei (Programe operaționale – 24.093.383 lei, Alte fonduri 
externe nerambursabile – 4.158.291 lei, Mecanism Financiar SEE – 237.387 lei). Structura acestor 
cheltuieli se regăsește în tabelul nr. 6. 

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

 din fonduri externe nerambursabile, în anul 2019 
 

Nr. 
Crt. 

 
Denumire indicatori 

2019 
Cheltuieli Pondere în total 

cheltuieli 
1 Cheltuieli de personal 14.394.634 50.53% 
2 Bunuri şi servicii 2.465.381 8.65% 
3 Asistenţă socială 7.949.070 27.90% 
4 Alte cheltuieli (burse, sume aferente 

persoanele cu handicap neincadrate) 
2.907.816 10.21% 

5 Cheltuieli de capital 860.879 3.02% 
6 Plati efectuate in anii precedent si recuperate 

in anul curent 
-88.719  

 CHELTUIELI TOTALE 28.489.061  
 
Pentru susținerea financiară a fost utilizată linia de credit deschisă pentru proiectele derulate 

de Universitatea din Craiova. Astfel, în anul 2019 a fost împrumutată suma de 4.402.295 lei, iar 
restituirea s-a ridicat la suma de 5.847.564 lei.  

În anul 2019, s-au derulat la Universitatea din Craiova proiecte finanțate din Fondul de 
Dezvoltare Instituțională în sumă totală de 1.926.500 lei, proiecte finanțate din Fondul Situații 
Speciale în valoare de 427.159 lei, la sfârșitul anului acest fond s-a suplimentat cu suma de 1.282.900 
lei, suma finală alocată fiind de 1.710.059 lei.  

Universitatea din Craiova a avut în derulare în anul 2019 și 26 proiecte ROSE, cu un buget 
aprobat de 4.260.604 lei, realizând încasări de 2.152.275 lei și plăți de 2.887.995 lei, utilizând din 
sold suma de 735.720 lei. 

De asemenea, Universitatea din Craiova a primit finanțare pentru 37 de activități 
extracurriculare in suma de 200.000 lei. Au fost cheltuiți 170.399,88 lei, restul de 29.600,12 lei 
fiind restituiți la MEC. 

 
 4. Activitatea de microproducţie 

În anul 2019, 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. 

 
SCDA Caracal 
 

Veniturile totale realizate de SCDA Caracal în anul 2019 au fost în sumă de 9.578.022 lei, 
astfel: 6.848.261 lei din vanzarea producției și 2.725.559 lei din subvenții APIA, venituri din prestări 
servicii 3.707 lei și venituri din valorificarea deșeurilor 495 lei. La acestea se adaugă venituri din 
producţia nevândută în sumă de 3.954.278 lei şi veniturile din clienţi neîncasați în sumă de 170.995 
lei. 
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Figura 7 
 

Cheltuielile efectuate de SCDA Caracal în anul 2019 au fost în sumă de 8.937.958 lei, dar s-a 
recuperat TVA plătit în suma de 449.708 lei. 

La Stațiunea SCDA Caracal, la sfârșitul anului, a rămas nevalorificată producția obținută în 
anul 2019 de grâu consum, porumb, triticale în sumă de 3.954.278 lei (la prețul de producție). 
Aceasta va fi valorificată în cursul anului 2020, când se preconizează o creștere a prețului de vânzare 
pe piață. 
 Evoluţia cheltuielilor efectuate în anul 2019, în cadrul activităţii de producţie la SCDA 
Caracal este redată în Figura 8. 

 
 
 
 

 
 

Figura 8 
 
  SD Banu Mărăcine 
 
În anul 2019, SD Banu Mărăcine a realizat venituri totale de 652.100 lei, din care: subvenție 

APIA în sumă de 42.788 lei lei, din valorificarea producţiei agricole 36.915 lei, venituri din dobanzi 
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21 lei și închirierea de spații 572.376 lei. 
 

 
 

Figura 9 
 
 

SD Banu Maracine a efectuat cheltuieli în sumă totală de 1.154.613 lei. 
Evoluţia cheltuielilor efectuate în perioada analizată în cadrul activităţii de producţie la SD 

Banul Mărăcine este redată în figura 10. 
 
 

 
Figura 10 

 
 Stațiunea Didactică Banu Mărăcine are, la data de 31.12.2019, stocuri de băuturi alcoolice în 
sumă de 1.444.984 lei. 
 

Rezultatul execuției bugetare în anul 2019, prezintă în trezorerie, un excedent în sumă 
de 9.186.081,03 lei pe sursa F și 9.804,96 lei pe sursa D. La acestea se adaugă soldurile de la 
01.01.2019 în suma de 2.791.571,59 lei pe sursa F și 21.325 lei pe sursa D.  De asemenea, UCV 
deține fonduri bănești și în bănci comerciale, ponderea fiind deținută de proiecte finanțate din 
“Alte fonduri externe nerambursabile “și taxe studenți străini. 

 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - SURSA F 

- lei - 
Nr. 
crt. 

 SOLD LA 
01.01.2019 

SOLD LA 
31.12.2019 
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1. Trezoreria Craiova (finanțare de bază, obiective de inventar, 
dotări, cămine-cantine, burse, ajutoare transport, cercetare, 
subunități, proiecte FEN) 

2.791.571,59 11.977.652,63 

2. Bănci Comerciale (alte fonduri externe nerambursabile, creditori 
studenți străini- valută, garanții gestionari) 

6.989.865 10.723.424,38 

 TOTAL 9.781.436,59 22.701.077,01 
 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - SURSA D 
- lei - 

Nr. 
crt. 

 SOLD LA 
01.01.2019 

SOLD LA 
31.12.2019 

1. Trezoreria Craiova   (Mecanism SEE) 21.325 31.130,48 
2. Banci Comerciale (Mecanism SEE) 196.565 306.629,30 
 TOTAL 217.890 337.759,78 

 
S.D. Banu Maracine are deschis în Trezoreria Craiova un cont în valoare de 21.735 lei, 

reprezentând antrepozit fiscal aferent stocului de băuturi alcoolice. 
În plus, Universitatea din Craiova are în Trezoreria Craiova conturi de disponibil, de forma 

5005 și 5007, în care se află depuse sume de mandat în valoare de 3.199.202,83 lei, reprezentând: 
salarii și burse neridicate, garanții de bună execuție, garanții participare licitații, sponsorizări. 

Conform situației prezentate, toate cheltuielile efectuate de instituția noastră se încadrează în 
bugetul aprobat. 

 
 
 

 
 Fonduri atrase în cursul anului 2019 la solicitarea Universității din Craiova pe capitole: 
 

Nr. 
crt. 

Capitol Sume aprobate 
inițial de M.E.C. 

Sume atrase Total sume 
alocate 

1 Finanțare instituțională 138.572.289 7.978.967 146.551.256 
2 Sume alocate pentru plata hotărârilor judecătorești 12.170.321 34.902 12.205.223 
3 Sume alocate pentru plata L85/2016 6.552.161 5.798.110 12.350.271 
4 Dobânzi calculate la sentințele judecătorești 3.158 6.459 9.617 
5 Vouchere de vacanță 2.392.500 20.300 2.412.800 
6 Indemnizație de hrană 5.515.218 -71.380 5.443.838 
7 Fondul pentru Situații Speciale 0 1.710.059 1.710.059 
8 Fondul pentru dezvoltare instituțională 0 1.926.500 1.926.500 
9 Alte forme de protecție socială a studenților 666.000 0 666.000 
10 Burse 28.174.176 2.196.929 30.371.105 
11 Alocații pentru procurări de calculatoare 0 1.893 1.893 
12 Subvenții cămine - cantine 4.849.590 381.159 5.230.659 
13 Investiții 2.000.000 1.500.000 3.500.000 
 Total 200.895.413 21.483.898 222.379.221 

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

2019, Direcţia Economică a contribuit efectiv la menţinerea echilibrului bugetar prin asigurarea 
continuităţii plăţilor. 

 
 

II. ACHIZIȚII PUBLICE 
 

În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi al actualizării acestuia, în anul 2019, 
activitatea s-a concentrat pe realizarea acestuia, respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie 
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publică, de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform 
legislaţiei în vigoare. 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 2019 
Licitaţie deschisă 16 
Proceduri simplificate 11 
Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ 1 
Cumpărări directe 1.525 

 
Pe parcursul anului 2019, Serviciul Achiziţii Publice a demarat proceduri pentru proiecte cu 

finanţare din fonduri europene şi contracte de cercetare, după cum urmează: 
- Achiziţia de sisteme mobile de calcul şi sisteme desktop PC pentru contractul cu titlul 

“Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie”, cod POCU 379/6/21, cod SMIS: 
125094; 

 - Servicii pentru realizarea campaniei media pentru proiectul ”CROSS-BORDER 
RELIGIOUS HERITAGE, Cod ROBG – 509”; 

- Achiziţia de calculator desktop, notebook, licență electronică Microsoft Office 10 Home sau 
echivalent şi Soft Microsoft Student 2016 sau echivalent, cod Proiect POCU/379/6./21/125093; 

- Achiziţia de echipament pentru telecomunicaţii pentru proiectul „Creşterea calităţii 
programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenţilor - ProForm” POCU/379/6/21/124981; 

- Achiziţie de servicii de creare aplicații soft respectiv ghid on-line și aplicație pentru 
telefoanele mobile pentru proiectul ”CROSS-BORDER RELIGIOUS HERITAGE, Cod ROBG – 
509”; 

 
- Achiziţie de mobilier pentru proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor 

abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”; 
- Achiziţie de sistem de programare pentru prelucrarea informațiilor senzoriale format din 

aplicații software pentru înregistrarea și analiza mișcărilor ochiului, pentru proiectul de cercetare PN-
III-P1-1.2-PCCDI-2017-0290; 

- Achiziţia de masă optică și suport pentru masa optică pentru proiectul de cercetare 
80/PCCDI/1.03.2018; 

 - Achiziţia de nanovoltmetru, sursă programabilă de tensiune, masă optică și suport pentru 
masa optică pentru proiectul de cercetare 80/PCCDI/1.03.2018; 

- Achiziţie de senzor pentru percepția obstacolelor prin prelucrarea imaginii, acumulatoare 
pentru alimentarea sistemelor de achiziție și prelucrare pentru imagini, HMI (Interfaţă om-maşină), 
unitate de stocare SSD și dispozitiv avansat de urmărire a mișcărilor ochiului (eye tracker), pentru 
proiectul de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0290; 

- Achiziţia de filtru de oxid de holmiu și oglinzi depuse cu strat dielectric pentru proiectul de 
cercetare 80/PCCDI/1.03.2018; 

- Achiziţia de sisteme desktop PC, sisteme mobile de calcul şi imprimantă multifuncţională 
pentru contractul nr. 84/2016 cu titlul SOLUŢII INTELIGENTE DE CREŞTEREA SECURITĂŢII 
ŞI COMPETITIVITĂŢII PRIN MONITORIZARE, DIAGNOZĂ, REDUCEREA EFECTELOR 
ENERGETICE NEDORITE ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA GENERARE ŞI LA 
CONSUMATORI INDUSTRIALI (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, Cod SMIS 106020; 

- Achiziţia de Consumabile, materii prime şi materiale pentru contractul nr. 84/2016 cu titlul 
SOLUŢII INTELIGENTE DE CREŞTEREA SECURITĂŢII ŞI COMPETITIVITĂŢII PRIN 
MONITORIZARE, DIAGNOZĂ, REDUCEREA EFECTELOR ENERGETICE NEDORITE ŞI 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA GENERARE ŞI LA CONSUMATORI 
INDUSTRIALI (Acronim SICSC-GC), ID P_40_387, Cod SMIS 106020. 
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Din venituri proprii, pe parcursul anului 2019 Serviciul Achiziţii Publice a derulat următoarele 
proceduri: 

- Achiziţia de computere personale, servere, computere portabile şi pachete software 
educaţionale; 

- Achiziţia de motorină standard Euro 5, fără accize, pentru Centrul Universitar Drobeta-
Turnu Severin; 

- Achiziţia de computere personale, computere portabile și servere pentru dotare Laboratoare 
Cyber-Security; 

- Achiziţie de Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului în perioada de 
execuţie a lucrărilor, execuţie lucrări şi dotare mobilier pentru obiectivul „Reabilitare Cămin 
studenţesc şi amenajare Cabinete Medicale – Corp C12”; 

- Achiziţie de Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului în perioada de 
execuţie a lucrărilor, execuţie lucrări şi dotare mobilier pentru obiectivul „Reabilitare Clădirea 
Laboratoare Autovehicule Rutiere”; 

- Achiziţia de îngraşăminte chimice necesare SCDA Caracal, SD Banu Maracine şi SCDP 
Vâlcea; 

- Achiziţia de alimente pentru Cantinele şi Casa Universitarilor din cadrul Universităţii din 
Craiova; 

- Achiziţie de carne de pui, porc şi vită pentru cantina Fast Food de la Căminul studenţesc 
nr.14, Cantina Rectorat şi Casa Universitarilor din cadrul Universităţii din Craiova; 

- Achiziţia de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor agricole la SCDA Caracal; 
- Achiziţia de benzină fără plumb și motorină Euro 5 sub formă de bonuri valorice de 

carburant; 
- Achiziţia de semănătoare pneumatică de păioase și remorci de transport pentru SCDA 

Caracal din cadrul Universităţii din Craiova; 
- Achiziţia de servicii de monitorizare/ supraveghere/ întreţinere/ mentenanţă sisteme 

supraveghere video, sisteme de alarmare antiefracţie şi intervenţie cu echipaj rapid, pază umana şi 
transport valori casierii; 

 
- Achiziţia de pesticide și semințe neceare SCDA Caracal, SCDP Valcea și SD Banu 

Mărăcine; 
- Achiziţie de produse de panificaţie pentru cantina Fast Food de la Căminul Studenţesc nr.14, 

Casa Universitarilor şi Cantina - Restaurant Rectorat din cadrul Universităţii din Craiova. 
 

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 2019 au fost derulate achiziții și pentru: 
- 19 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. 
 
Pe parcursul anului 2019, Serviciul Cantine și Restaurante și-a desfășurat activitatea în 

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

servire a mesei tot în anul 2018. 
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III. DIRECȚIA TEHNICĂ 
         
 În anul 2019, Direcţia Patrimoniu și Investiții a coordonat întreaga activitate tehnică și 
administrativă, a asigurat întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a Universităţii din Craiova prin 
următoarele servicii:  
 Serviciul Tehnic Investiții, Inventariere  
            A asigurat documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor,  a coordonat şi verificat 
toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, reparații curente şi de întreţinere ce au fost  
executate la clădiri, s-au preocupat de întreţinerea şi repararea bunurilor, a asigurat inventarierea 
întregului patrimoniu.  

                     S-au realizat caiete de sarcini în vederea achiziției de servicii și lucrări cu terți și documentații 
în vederea procurării de materiale pentru realizarea lucrărilor în regie. 
            Obiectivele de investiţii cuprinse în „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019”, au fost   
stabilite în concordanţă cu posibilităţile reale de realizare a acestora. 
            În anul 2019  “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 cu finanţare parţială sau integrală 
de la bugetul de stat, pentru Universitatea din Craiova” a cuprins finalizarea lucrărilor de investiții 
începute în anul 2018 și lucrări noi necesare a se realiza. 
           Alocațiile bugetare în 2019 pentru investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții, reparații 
capitale au fost in valoare de 13357 mii lei, din care 7157 mii lei venituri proprii, 2700 mii lei fond 
special și 3500 mii lei alocații de la bugetul de stat. 

     La obiectivul de investiţii  “Parc Tehnologic Universitar IT“ au fost finalizate documentațiile 
necesare obținerii Autorizației de construire – modificare soluție, respectiv actualizarea proiectului la 
nivelul noilor normative tehnice în vigoare care impun securitatea la incendiu, protecţia civilă şi 
sănătatea publică. 
 Reabilitări imobile – la această categorie de cheltuieli de investiţii, în anul 2019, 
Universitatea din Craiova a cheltuit suma totală de 4932 mii lei, din care: 2132 mii lei venituri proprii 
și 2800 mii lei alocatii bugetul de stat. 
 • „Reabilitare cămin studentesc nr.2 Complex Agronomie”. În luna martie 2019 au fost 
finalizate lucrările de reabilitare și dotare a căminului studențesc, atât cu mobilier cât și cu 
cazarmament.  S-a obținut  “Autorizația de securitate la incendiu“ pentru clădirea reabilitată. 
  • „Reabilitare Clădire Laboratoare Autovehicule Rutiere”. 
             
 
 În urma incendiului din aprilie 2018, s-au luat măsuri de reabilitare a clădirii, a fost refăcut 
acoperișul șarpantă  în vederea protejării clădirii pe timpul iernii.  In anul 2019, s-a realizat 
reabilitarea și dotarea clădirii în proporție de 90%, urmând ca în martie 2020 să se pună în funcțiune. 
    • „Reabilitare cămin studențesc și amenajare Cabinete Medicale Corp C12” datorită 
patrimoniului învechit și necesitatea de a asigura Centrului Universitar spații amenajate, conform 
legislatiei în vigoare cu destinație cabinete medicale, s-au făcut demersuri pentru obținere de fonduri.   
Prin reabilitarea căminului, se asigură atât spații de cazare, cât și funcţiunile necesare Cabinetelor 
medicale,  respectiv cabinete medicale, cabinet stomatologic,  spatii depozitare, spații administrative,  
grupuri sanitare personal medical,  grupuri sanitare studenți, sală de așteptare, cameră de sterilizare.  
În anul 2019, au fost realizate serviciile de proiectare și o parte din lucrările de organizare și pregătire 
a șantierului, punerea în funcțiune este programată în luna octombrie 2020. 
 • “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 60 mii lei venituri proprii Universitate pentru 
documentația tehnică necesară obţinerii finanţării din fonduri externe nerambursabile, Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.  
 • “Reparații capitale” - la această categorie de cheltuieli de investiţii, Universitatea din 
Craiova a realizat în anul 2019 cheltuieli în sumă totală de 919 mii lei după cum urmează: 
 • Reparații capitale sediu Rectorat - corp A (A1)” - a fost cheltuită suma de 500 mii lei de la 
bugetul de stat și 419 mii lei venituri proprii Universitate. Lucrarea a fost finalizată și pusă în 
funcțiune.  
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 S-au realizat caiete de sarcini pentru achiziții și s-au monitorizat contracte de servicii în 
valoare de 36 mii lei, sursa de finanțare venituri proprii, după cum urmează: 
• Expertiza tehnică Depozit alimente și Cantina nr.1 – Complex Agronomie 
• Verificare documentație securitate incendiu cămin nr.6 
• Certificat performanță energetică căminele nr. 3; 7 și 12; 
• Servicii – actualizare Deviz General Parc IT 
 Au fost realizate lucrări de reparații curente, executate cu terți în cursul anului 2019, în 
valoare de 1180 mii lei, sursa de finanțare venituri proprii (caiete de sarcini pentru achiziții și 
monitorizare execuție lucrări) după cum urmează: 

  • Reparații grupuri sanitare 275 Parter sediu Rectorat 
 • Reparații secretariat și extindere secretariat corp F – Complex ELTH 
 • Reparații și compartimentare cabinet nr.8 – FEFS 
 • Igienizarea sălilor de sport și Săli biblioteca – FEFS 
 • Reparație șarpantă și învelitoare tiglă metalică SCD Banu Mărăcine 
 • Lucrări de reparații sediu SCDA Caracal 
 • Igienizare și reabilitare cabinet K3 - corp K – ELTH 
 • Reparații acoperiș CUDTS – Călugăreni 
 • Reparații sala Sala S2 corp D, Platforma și împrejmuire grup electrogen Complex ELTH 
 • Reparații spații în vederea amenajării sala de Lectură multifuncțtională clădire Sediu 
Rectorat 
 • Reparație hidroizolație acoperiș terasa corp D - Complex ELTH 
 • Reparații laborator N6 și N8-corp K – Fac. ELTH 
 • Reparație tâmplărie exterioară cămin nr.11– FEFS 
 • Reparații fațada principală NORD – Fac. de Agronomie – parțial 

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 2019, au fost inventariate 160 de gestiuni aparţinând 
Universităţii din Craiova şi 28 de gestiuni din cadrul subunităţilor. Valoare 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: 493 988 871,54 lei;  
- Active fixe necorporale 6 246 074,77 lei; 
- Stocuri: 35 668 059,37 lei . 

     Au fost propuse la casare şi trimise ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, bunuri 
în valoare totală de 1 771 564,96 lei, din care: 

-  Active fixe corporale: 1 469 465,39 lei; 
-  Active fixe necorporale: 12 542,01 lei; 
-  Obiecte de inventar: 289 557,56 lei. 

            Pe lângă cele de mai sus la Biblioteca Universităţii au fost inventariate 76 537 volume în 
valoare de 1 205 426,18 lei.  
           Au fost transferate fără plată obiecte de inventar, în valoare de 2 751,08 lei, la Căminul pentru 
persoane vârstnice Craiova.  

În urma procesului de valorificare a deşeurilor rezultate din casarea bunurilor şi în urma 
lucrărilor de construcţii, la unitatea centrală, au fost realizate, în anul 2019, venituri în valoare de 
7 188,30  lei.  
             Echipa de intervenții este repartizată pe complexe studentești și a reușit, în anul 2019, să 
mențină în stare de funcționare spațiile administrative și spațiile de cazare, executând un număr 
semnificativ de lucrări de intervenții. 
             Lucrările de întreținere în regie  au fost realizate de către cele trei echipe de muncitori, și sunt 
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în valoare de 393 mii lei pentru care au fost folosite materiale în valoare de 153 mii lei. 
Complex Electrotehnică: 

- Reparații instalație  grup Sanitar corp G-Etaj 1 
- Montarea geamurilor Facultatea de Inginerie Electrică și Automatică 
- Reparare prize și cablu de curent – subsol Clădire Biblioteca Lapuș 
- Reparații instalație de încălzire – Cămin nr. 10 
- Reparații hidroizolații corp C – Elth. 
- Montat bănci în salile C4 si C2 – Turn  
- Lucrări de reparații ușa aluminiu – acces C10 
Complex Mecanică: 
- Reparații găuri de scurgere, țevi pluviale terasă – cămin nr 6 
- Inlocuit țeava instalație de căldură Fac. de Mecanică 
- Igenizare camere  etaj 3 cămin nr.14 
- Inlocuit țeava pentru apă rece – subsol C14 
- Igienizarea căminelor studențești nr.7 și nr. 6 
Rectorat: 
- Reparații și igenizare grupuri sanitare   
- Igienizare sălile 415, 416, 417  - Școala Doctorală 
- Reparații locale instalații  
- Igenizare sala C128 – Horticultură 
- Igienizare sala 502 - Fac. de Litere  
- Reparația rețelei de apă rece din zona spațiilor verzi  
- Inlocuire fereastră, parchet și zugrăvire sala 450  
- Reparații la acoperiș în zona sălii 163  
- Igienizare sala 307 – Fac. de Litere  
- Igienizare sala 437  
- Igienizare, rașchetare și paluxare parchet – camera 449  
- Remediere defecțiuni conducta agent termic  
- Refacerea sistemului de alimentare cu energie electrică a corpului din zona secretariat FEAA  
Complex Agronomie: 
- Reparații spaleti birouri - Camin nr 4 - DGA 
- Reparații grupuri sanitare și reparații instalație de căldură  – căminul nr.2 
- Amenajare spațiu verde între Căminul nr.1 și Căminul nr.2  
- Amenajeare Birou 215 – C4  D.G.A 
- Reparații instalații sanitare – C2 ( etaj 1; 2; 3; 4) 
- Realizare iluminat exterior între căminul nr.1 si căminul nr.2  
- Remediere infiltrații apă - Departamentul de Arte  
- Igienizarea căminelor studentești nr.3 și nr.1 
- Repararea instalatiei electrice – camera 210- C4- D.G.A. 
- Vopsirea bancilor ( fixe si mobile ) – curte Fac. de Agronomie 
- Reparare instalatie de incalzire C4 – D.G.A. 
- Refacere instalatie electrica in gr. sanitare camin nr. 1 

   Complex Facultatea de Educație Fizică și Sport: 
          - Remediere instalatie sanitara etaj 1 –Decanat –F.E.F.S 
          - Reparații instalație de căldură Cămin nr.11 
          Grădina Botanică: 
            - Verificarea și repararea sistemului de încălzire   
 - Aprovizionare și montare 2 pompe – sere  
 Serviciul Administrativ Cămine și Spații de învățământ UCV: 
• asigură administrarea spațiilor de învățământ și a căminelor, întreținerea corespunzătoare 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. 
           S-a preocupat de îmbunătăţirea serviciilor de cazare în cămine, de asigurarea unui grad de 



38 
 

confort optim prin solicitarea intervențiilor de modernizare a 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. In cursul anului 2019, s-a preocupat de utilizarea eficientă a 
utilităţilor în toate spaţiile, de utilizarea raţională a materialelor consumabile, urmărind buna 
întreţinere a clădirilor, instalaţiilor. 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 3000 de locuri de cazare în cele 10 cămine 
studenţeşti din campusuri. 
            În 2019, 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 2019, s-a 
continuat modernizarea infrastructurii prin introducerea fibrei optice în aproape toate căminele 
studenţeşti concomitent cu înlocuirea unor componente şi echipamente ale reţelelor din căminele 
studenţeşti, îmbunătăţindu-se astfel serviciile de furnizare internet către studenţi; 
            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  
• 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. 
 Parcul auto în funcţiune al Universităţii din Craiova (cu excepţia staţiunilor didactice), format 
din 31 de autovehicule şi 3 remorci, a asigurat logistica suport pentru desfăşurarea activităţilor 
didactice şi administrative ale instituţiei. 
 
 
 
 

IV. 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 2019.  

Astfel, în anul 2019: 
-  s-au scos la concurs 51 de posturi didactice, pentru care procedura s-a încheiat cu ocuparea 

a 51 de posturi didactice (15 prof., 12 conf., 18 lector/Șl, 6 asist.); 
- s-au organizat 5 examene de promovare în grade și trepte profesionale pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic; 
- s-au organizat, de asemenea, cinci 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 posturilor 
didactice, dar și de eficientizare a acestora pe baza programelor de studii bine structurate.  
  Măsurile puse în practică de  conducerea facultăților, în anul universitar 2018/2019, au 
continuat și în anul universitar 2019/2020, în așa fel încât numărul de posturi legal constituite 
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aprobate de Senatul Universității din Craiova a păstrat evoluţia anului 2018, 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. 

Și în anul 2019, Conducerea 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 2019, au fost implicate în proiectele derulate de Universitatea din Craiova (POC, FDI, 
POCU, ROSE, TRANSFRONTALIERE, ERASMUS PLUS etc.) 609 angajați ai universității și 116  
persoane din afara Universității din Craiova (doctoranzi, cadre didactice din învățământul 
preuniversitar, specialiști din alte sectoare).   
 În concluzie, politica de resurse umane a Universității din Craiova a cuprins toate categoriile 
de personal: didactic, auxiliar didactic și de cercetare și nedidactic. 
 
 
 V. DEPARTAMENTUL PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR 
 

În cadrul activității de organizare a acordării burselor pentru sprijin financiar, studenții 
Universității din Craiova au beneficiat în anul 2019 de burse de performanță, de merit și sociale, 
conform Regulamentului propriu de acordare a burselor. 

Cuantumul burselor acordate în anul universitar 2018/2019 a crescut față de anul 2018 și este 
detaliat astfel: 
  - Bursa de performanță = 900 lei 

   - Bursa de merit = 700 lei 
              - Bursa socială și bursa de ajutor social ocazional = 580 lei

În anul universitar 2018/2019, Universității din Craiova i s-au alocat un număr de 292 de locuri 
pentru taberele studențești.  
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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.  
 Depunerea aplicaţiei pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+ - Acțiunea-
cheie 103: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul din învățământul 
superior, pentru anul 2020-2021. 
 
  A.I.2. Acorduri Erasmus+ 
 Procesul de încheiere de noi acorduri bilaterale pentru schimburi academice de studenţi, cadre 
didactice şi personal administrativ şi de extindere a acordurilor deja existente (noi domenii de interes, 
tipuri de mobilități, perioadă), în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, s-a desfăşurat în mod 
constant la nivelul Departamentului de Relaţii Internaţionale. 
 La data raportării, în baza de date ce cuprinde acordurile Erasmus+, administrată de DRI, se 
înregistrează acorduri Erasmus+ cu 269 de instituții (universități semnatare ale Cartei Erasmus și 
companii private), din 27 de ţări participante la program. În comparație cu numărul acordurilor 
înregistrat în aceeași perioada a anului 2016, respectiv 180 de parteneri din 23 de țări, se constată o 
creștere semnificativă a numărului de parteneri cu aproximativ 50 de procente și o ușoară creștere a 
numărului țărilor de proveniență a partenerilor, cu doar patru unități.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În perioada 2016-2020, anual au fost semnate acorduri Erasmus+ cu universități noi, în timp ce 
unele acorduri existente au suferit modificări care au vizat adăugarea de noi domenii de studiu, 
shimbarea tipurilor de activități (modificări ale numărului și/sau a tipului de mobilități) sau extinderea 
perioadei de valabilitate a acordului. 
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    Evoluția numărului de parteneriate pe care Universitatea din Craiova le-a înregistrat pe durata 

desfășurării proiectelor anuale de mobilitate în învățământul superior în cadrul Programului 
Erasmus+ reiese din graficul de mai jos. 
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 A.I.3. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Proiectului de MobilitateErasmus+ 
Acordurile bilaterale din cadrul programului Erasmus+ permit și facilitează schimburile 

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

 
MobilităţiOutbound 
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul 

superior, Acțiunea-cheie 103, 2017-2018, a cărui perioadă de implementare s-a încheiat la data de 31 
mai 2019, studenții și personalul didactic și administrativ din cadrul UCv au depășit borna de 340 de 
mobilități outbound, înregistrând o creștere de 10% față de anul 2016-2017. 

În anul universitar 2017-2018 cadrele didactice și personalul administrativ ale UCv au efectuat 
168 de mobilități outbound, înregistrându-se astfel o creștere de 10% a mobilităților, comparativ cu anul 
precedent. În plus, studenții UCv au efectuat 174 de mobilități outbound, menținând creșterea de 10% 
comparativ cu numărul de mobilități efectuate în anul precedent. 

În ceea ce privește Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 
învățământul superior, Acțiunea-cheie 103 aferent anului universitar 2018-2019, a cărui perioadă de 
implementare a început în luna iunie 2018, până la data de 10 martie 2020 au fost efectuate 58 mobilităţi 
de traineeship și 69 mobilități de studiu pentru studenţi. În ceea ce privește personalul, s-au înregistrat 
22 mobilități de predare și 136 mobilități de formare (de care a beneficiat atât personalul didactic, cât și 
cel administrativ).  
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Mobilităţi inbound 
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul 

superior, Acțiunea-cheie 103, pe parcursul anului universitar 2018-2019, Universitatea din Craiova a 
fost gazda unui număr de 81 de studenți inbound Erasmus+ (44 mobilități efectuate în semestrul I și 37 
mobilități efectuate în semestrul al doilea) din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Franța, Bulgaria, Polonia 
etc. care au efectuat 72 mobilități de studiu și 9 mobilități de traineeship.  

În cadrul aceluiași proiect de mobilitate, în primul semestru al anului universitar 2019-2020, 
Universitatea din Craiova a fost gazda a 47 de studenți inbound Erasmus+ (45 mobilități de studiu și 
două mobilități de traineeship) din Spania, Grecia, Franța, Italia, Polonia, Turcia și Bulgaria. 

Alți 37 de studenți vor efectua mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al doilea al acestui an 
universitar (30 mobilități de studiu și 7 mobilități de traineeship).  

 
Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de studenți inbound la Universitatea din Craiova în perioada 

2012-2019 se prezintă astfel: 
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Tot în cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul 

superior, Acțiunea-cheie 103, pe parcursul anului universitar 2018-2019, Universitatea din Craiova a 
înregistrat un număr de 43 mobilități inbound Erasmus+ efectuate de cadre didactice și personal 
administrativ din universitățile partenere din Italia, Slovacia, Bulgaria, Turcia, Cehia, Spania, Polonia, 
Germania etc. (28 mobilități de predare și 15 mobilități de instruire). În ceea ce privește primul semestru 
al anului universitar 2019-2020, au fost înregistrate la DRI 7 mobilități de predare și o mobilitate de 
instruire inbound Erasmus+ efectuate de reprezentanți ai universităților partenere.  

 
Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de cadre didactice și personal administrativ inbound la 

Universitatea din Craiova, în perioada 2012-2019, este următoarea: 
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 A.II. Acțiunea-cheie 107: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările 
                   Partenere pentru studenții și personalul din învățământul superior 

 
A.II.1. Depunerea aplicaţiei pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+ cu Țările 
Partenere - Acțiunea-cheie 107: Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 
învățământul superior, pentru anul 2018-2019. 

DRI a depus o nouă aplicație pentru Proiectul de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere în 
care a inclus mobilități pentru personalul UCv cu universități din Republica Moldova și India. 

 
A.III. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile Erasmus+ 

 

DRI  a  iniţiat  şi  organizat  o  serie  de  activităţi  suport,  în  vederea  informării  și  motivării 
potențialilor beneficiari de mobilităţi Erasmus+ pentru anul universitar 2019-2020. Aceste activități 
au vizat dinamizarea schimburilor internaţionale, creşterea nivelului de competenţă lingvistică a 
participanţilor la aceste schimburi, precum și o serie de competențe transversale și de comunicare 
interpersonală și au constat în următoarele demersuri: 

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

2. desfășurarea și monitorizarea permanentă a mecanismului 
Buddy System pentru studenţii străini care studiază la UCv. 
Buddy System funcţionează în sistem de voluntariat şi 
presupune implicarea studenţilor români în activităţi 
internaţionale desfăşurate la nivel instituţional şi oferirea 
permanentă a sprijinului necesar studenţilor străini pentru 
adaptarea lor la viaţa academică şi social-culturală locală; 

3. organizarea evenimentului Welcome We ek . Departamentul de 
Relații Internaționale a organizat în perioada 1 - 15 octombrie 2019, în parteneriat cu 
organizația Erasmus Student Network Craiova (ESN), o  serie de activități menite să îi 
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ajute pe studenții străini (Erasmus+ sau cu mobilități pe bază de acorduri de cooperare 
bilaterală) aflați la Universitatea din Craiova pentru primul semestru al anului 2019-2020 
sau pentru întregul an universitar să se integreze în mediul social, academic și cultural 
craiovean. Pe parcursul zilelor de integrare, au fost organizate activități precum Turul 
Orașului, Meet your Buddy, Seara Interculturală. 

4. Desfășurarea campaniei de informare și promovare Erasmus+ pentru anul universitar 2019-
2020.  

a) Sesiuni de informare 
Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova a 

desfășurat în perioada 9-11 martie 2020, o campanie de 
informare și de promovare a Programului Erasmus+, dedicată 
tuturor studenţilor universităţii, înscrişi în ciclurile de licență, 
master sau doctorat. Reprezentanții Departamentului de Relații 
Internaționale, împreună cu voluntarii Erasmus Student 
Network Craiova, au desfășurat evenimente de informare cu 
privire la oportunitățile oferite de Programul Erasmus+ la 
Universitatea din Craiova. Sesiunile de informare au avut loc 
in holul univerității, la istandul amplasat la intrarea de la 
Teatrul Național.  

b) Eveniment de informare Erasmus+, 11 martie 2020 
Campania Erasmus+ din martie 2020 s-a încheiat cu un 

eveniment amplu de informare, în cadrul căruia DRI a 
diseminat informaţii tehnice, administrative și practice  
cu privire la modalitatea de înscriere, criteriile de 
eligibilitate și de selecție, pentru anul universitar 2020-
2021.  

c) Be Multicultural, ediția a IV-a 
În parteneriat cu ESN Craiova, DRI a organizat pe data de 12 

noiembrie 2019, la Casa Universitarilor, a patra ediție a 
evenimentului Be multicultural. Evenimentul a reunit 
studenţii străini aflați în mobilitate la UCv cu scopul de a-și prezenta ţările de origine. Alături 
de România, în curtea Casei Universităţii au fost prezenţi studenţi din următoarele ţări: 
Grecia, Spania, Italia, Turcia, Polonia, Franţa şi India. Be multicultural, ediția a IV-a, a 
constituit, totodată, prilejul pentru studenţii români de a interacționa cu studenții străini, de a 
cunoaște universitățile partenere ale Universității din Craiova de la care aceștia provin și de a 
afla informaţii cu privire la oportunităţile de studiu, de practică şi muncă în străinătate oferite 
prin intermediul Departamentului de Relaţii Internaţionale. 

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

 

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

Pe parcursul anului 2019, DRI a contribuit la semnarea a patru Scrisori de Mandat pentru 
propuneri de proiecte în calitate de partener sau coordonator în proiecte de cooperare Erasmus+, iar 
în prezent sunt în curs de implementare opt proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2 și 3.  

În plus, pentru prima dată, Universitatea din Craiova a intrat într-un consorțiu universitar, în 
cadrul Acțiunii-Cheie 2, European Universities, Consorţiul universităţilor europene UNIVERS, 
alături de alte şapte universităţi din Polonia, Germania, Spania, Franţa, Lituania şi Bulgaria. Acordul a 
fost semnat pe 3 februarie 2020, la Bruxelles. Planul strategic UNIVERS este construit pentru o 
perioadă de trei ani şi un buget de 5 milioane de euro. El este însă o construcţie pe termen lung, care 
va continua prin accesări de programe şi de finaţări dedicate, pe care Uniunea Europeană le va pune la 
dispoziţia universităţilor europene. 
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B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 

B.I. Acorduri valabile 2017-2023 
 
În ceea ce privește cooperarea non-Erasmus, în perioada 2019-2020 Universitatea din Craiova și-

a extins relațiile academice către Brazilia şi Asia.  
La momentul actual Universitatea din Craiova are semnate 65 de acorduri interinstituționale cu 

entități din 29 de țări şi la nivel interinstituţional au loc discuţii în vederea stabilirii şi semnării unor noi 
acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din Ucraina, Republica Moldova şi Statele 
Unite ale Americii. 

 

 
 

B.II. Acorduri semnate în perioada 2019-2020 
 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 
• 14 aprilie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Universite Nationale Taras Chevtchenki de Kiev, Kiev; 
• 12 iulie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova; 
• 29 octombrie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Central South University, Changsha; 
• 11 decembrie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova 

şi Universidade Paulista and Colegio Objectivo, Sao Paulo. 
În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor acorduri 

interinstituţionale: 
• Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Simon Kuznets 

Kharkiv National University of Economics, Ucraina; 
• Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University, Ucraina; 
• Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Universitatea de 

Stat Dimitrie Cantemir, Republica Moldova. 
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B.III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 
 

 

Nr. 
crt. 

Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

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

2. Université Constantine 3 , Algeria Stagiu de cercetare incoming 
(1 profesor stagiar) 
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B.IV. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale 
 

 
 
 

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

 
Biroul Erasmus+ asigură gestionarea directă a proiectelor de mobilități și ține evidența, 

monitorizează și sprijină diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor de cooperare, astfel încât 
să poată furniza către ANPCDEFP informații centralizate despre fondurile SEE derulate de 
Universitatea din Craiova. 

În cadrul Apelului din anul 2018 pentru Proiectele de Mobilitate, UCv a obținut finanțare în 
valoare de 70914 Euro pentru realizarea de mobilități inbound și outbound pentru studenți, cadre 
didactice și personal administrativ în anul universitar 2019-2020. 

 
C.I. Mobilități outbound efectuate 

 
Până în prezent, în cadrul Proiectului de Mobilitate derulat pe parcursul anului universitar 

2019-2020, s-au efectuat următoarele tipuri de mobilități outbound: 
- 1 mobilitate de studiu la University College of Southeast Norway, Norvegia; 
- 1 mobilitate de practică la University College of Southeast Norway, Norvegia. 
 

D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la UCv 
 

D.I. Programul CEEPUS 
 

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

Începând cu anul universitar 2015-2016, la Universitatea din Craiova au început să se efectueze 
mobilități de predare în cadrul programului CEEPUS.  

Situația mobilităților CEEPUS efectuate la Universitatea din Craiova până în prezent se 
prezintă astfel: 

 
 



53  

Anul 
universitar 

Facultatea gazdă Număr de mobilități de 
predare 

Țara de origine a 
beneficiarului 

2015-2016 Facultatea de Litere 3 Polonia 
2016-2017 Facultatea de Litere 3 Polonia 
2017-2018 Facultatea de Litere 2 Polonia 
2018-2019 Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și Electronică 
1 Macedonia 

 

 
D.II. Mevlana Exchange Programme 

 
Mevlana Exchange Programme este un program finanțat 100% de Ministerul Educației și 

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

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

• Burdur Mehmet Akif Ersoy University; 
• Trakya University; 
• Mustafa Kemal University; 
• Bilecik Șeyh Edebali. 

Situația mobilităților efectuate pe parcursul anului 2019-2020 la Universitatea din Craiova în 
cadrul acestui program este următoarea: 

 
Facultatea gazdă Tipul 

mobilității 
Număr de 
mobilități  

Durata 
mobilității 

Universitatea 
parteneră 

Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Studiu 1 28.09.2019 – 
30.06.2020 

Burdur Mehmet Akif 
Ersoy University 

 
  

 
D.III. Admiterea la studii a studenților români de pretutindeni: 

 
 Membrii DRI au făcut parte din comisiile de admitere a studenților români de pretutindeni la 
studii universitare de licență și masterat la Universitatea din Craiova din sesiunile iunie-iulie și 
septembrie 2019. 

Astfel, s-au primit și verificat dosarele de aplicație, s-au transmis documentele studenților către 
facultăți, s-a aplicat și respectat Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în 
învățământul superior de stat din România începând cu anul universitar 2017-2018 și Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master 
și de doctorat în vigoare, s-au publicat rezultatele pe site-ul universității și s-a completat și transmis 
macheta cu studenții admiși către Ministerul Educației, în vederea obținerii aprobărilor de școlarizare 
aferente. 

În plus, s-a asigurat schimbul comunicațional cu Ministerul Educației și cu reprezentanții 
Departamentului pentru Români de Pretutindeni din cadrul Ministerului Educației în vederea 
soluționării situațiilor speciale care au survenit. 

  
D.IV. Participări la manifestări științifice internaționale 

 
Cadrele didactice ale Universității din Craiova manifestă un interes sporit în ceea ce privește 

participarea la manifestări științifice internaționale (conferințe, colocvii, concursuri internaționale, stagii 
sau proiecte de cercetare etc.), altele decât mobilitățile efectuate în cadrul programelor de mobilitate.  

Astfel, în anul universitar 2017-2018, numărul total de deplasări în străinătate al cadrelor 
didactice se prezintă astfel: 
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Anul Participări la manifestări științifice 
internaționale 

2019-2020 277 
 

E. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

AUF este unul dintre partenerii strategici ai UCv, instituţia noastră fiind membru titular al 
Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) încă din anul 1995. În tot acest timp s-au desfăşurat la 
Universitatea din Craiova o serie importantă de proiecte de colaborare.  
 

E.I. Burse Eugen Ionescu 
 

În cadrul apelului pentru anul universitar 2018-2019, UCv a fost gazda a doi bursieri Eugen 
Ionescu din Senegal, respectiv Maroc, care au efectuat stagii de cercetare doctorală la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. ing. Costin BĂDICĂ, 
respectiv la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, sub îndrumarea doamnei Prof. univ. dr. 
Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU.  

În cadrul apelului pentru anul universitar 2019-2020, UCv a primit 68 de dosare de candidatură 
aparținând unor aplicanți din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Burkina Faso, Camerun, Coasta de 
Fildeș, Togo, Senegal, Madagascar și Moldova.  

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

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

În luna aprilie 2020 se vor afișa rezultatele selecției realizate de Agenția Universitară a 
Francofoniei pentru anul universitar 2019-2020, urmând ca stagiile de cercetare ale candidaților 
selectați să se desfășoare la UCv în perioada 4 mai-31 iulie 2020. 
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F. Acțiuni de internaţionalizare 
DRI și-a acordat în permanență sprijinul pentru a asigura o calitate superioară a implementării 

proiectelor internaționale în care este implicată Universitatea din Craiova, precum și pentru creșterea 
numărului de astfel de proiecte la nivelul instituției.  

 
F.I. Participarea la evenimente naționale și internaționale 

1. Organizarea întâlnirii cu domnul Kévin BREUIL, responsabil de cooperarea universitară în 
cadrul Polului universitar științific al Institutului Francez din România, cu scopul prezentării 
programului de burse oferite de Guvernul Francez studenților din Romania, la Universitatea 
din Craiova, pe data de 28 ianuarie 2020; 

2. Participarea la târgul educațional Study in Euope, organizat în Tunis, Tunisia, în perioada 27-28 
noiembrie 2019; 

3. Participarea la Reuniunea anuală a bursierilor Eugen Ionescu, organizată de Agence 
Universitaire de la Francophonie, la Palatul Prezidențial Cotroceni, București, pe data de 6 
iunie 2019. 

4.  
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  F.II. Acţiuni de asigurare a vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Ucv 
 

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

 
1. ESN Romania National Platform 2019 
Platforma Naționala a Erasmus Student Network este prilejul de întâlnire a tuturor secțiunilor ESN 

România și reprezintă organismul de decizie. Membrii secțiunilor din toată țară au 
posibilitatea de a împărtăși cunoștințe, de a colabora și de a se informa cu privire la 
subiectele de interes comun naționale și internaționale. În anul 2019, au avut loc următoarele 
întâlniri pentru  Platforma Naționala:  

a) 21-24 martie 2019, Târgu Mureș 
ESN Târgu Mureș, cea mai nouă secțiune ESN România, a organizat pentru prima dată Platforma 

Națională a Erasmus Student Network, în colaborare cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe 
și Tehnologie din Târgu Mureș. În cadrul întâlnirii au avut loc workshop-uri, prezentarea activităților 
secțiunilor individuale, a fost ales Consiliul Director al Erasmus Student Network România și s-a 
votat secțiunea locală ESN care se va ocupa de organizarea următoarei întâlniri naționale. 
Universitatea din Craiova a fost reprezentată de către 3 voluntari ESN Craiova.  

b) 12-15 septembrie 2019, București 
Întâlnirea din septembrie a fost organizată de către ESN UniBuc. În cadrul 

acesteia s-a stabilit ca ESN Constanța să fie gazda evenimentului 
International Erasmus Games. Universitatea din Craiova a fost reprezentată 
de către 4 voluntari ESN Craiova.  

c) 12-15 decembrie 2019, Alba Iulia 
Cele patru zile petrecute la Alba Iulia au fost pline de workshop-uri, prezentări și 

discuții privind viitorul ESN România. S-a votat ca ESN ASE București să fie gaza pentru următoarea 
Platformă Națională care se va organiza în luna martie 2020. Universitatea din Craiova a fost 
reprezentată de către 4 voluntari ESN Craiova.  

 
2. ESN Annual General Meeting, Thessaloniki, 18-21 aprilie 2019 
Adunarea generală anuală, cunoscută și sub denumirea de AGA, este 

principalul organism decizional al ESN International. Toate secțiunile 
oficiale ale rețelei ESN sunt invitate la acest eveniment anual pentru a 
decide modul de funcționare și organizare al întregii rețele. În anul 
2019 ESN Grecia a fost cea care a organizat întâlnirea în orașul 
Thessaloniki și a găzduit o delegație de peste 1000 de studenți străini din 500 de instituții de 
învățământ superior din mai mult de 40 de țări. UCv a fost reprezentată la AGA de către doi 
voluntari ESN cu sprijinul DRI.  

3. Gala ESN Craiova, ediția a  IX a 2019  
Gala ESN este un eveniment cu tradiție, organizat la finalul fiecărui semestru de ESN Craiova și 

Departamentul de Relaţii Internaţionale. Cu ocazia Galei ESN organizată pe data de 1 
februarie 2019, studenţii străini prezenți la acel moment la 
Universitatea din Craiova, beneficiari ai mobilităților în 
cadrul programului Erasmus+ și pe baza acordurilor de 
cooperare interinstituțională, au fost premiaţi pentru 
implicarea activă în proiectele desfăşurate la UCv, precum 
şi pentru participarea la evenimentele organizate de ESN 
Craiova şi Departamentul de Relaţii Internaţionale. De 
asemenea, au fost premiaţi membrii ESN Craiova pentru motivaţia şi implicarea în 
organizarea activităţilor ESN cu diplome onorifice și cadouri din partea DRI. 
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 F.III. Implementare proiect de dezvoltare instituțională  
– Fonduri CNFIS-FDI 2019 

 
 F.III.1. Depunere aplicație proiect 
 În competiția privind alocarea fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de 
învățământ superior de stat, CNFIS-FDI 2019, Prorectoratul de Relații Internaționale a depus aplicația 
pentru finanțarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi activităţilor de internaţionalizare la 
Universitatea din Craiova” (INT-CA-SEAC), pentru Domeniul 2: internaționalizarea învățământului 
superior din România.  

Proiectul INT-CA-SEAC, cod: CNFIS-FDI-2019-0882, a primit finanțare în valoare de 
320.000.00 lei și a fost unul dintre cele cinci proiecte câștigate de Universitatea din Craiova în 
competiția din anul 2019 și cel de-al doilea câștigat până în prezent de universitatea noastră pentru 
Domeniul 2.   

Scopul principal al proiectului INT-CA-SEAC a constat în dezvoltarea instituțională în 
vederea susținerii strategiei și politicii de internaționalizare a Universității din Craiova pentru 
creșterea vizibilității UCv pe plan internațional prin eficientizarea procesului de internaționalizare 
la nivel instituțional.  

 
 F.III.2. Obiectivele proiectului  

În cadrul proiectul INT-CA-SEAC  au fost vizate și atinse următoarele obiective: 
O1. Îmbunătăţirea serviciilor pentru actorii autohtoni şi internaţionali implicaţi în procesul de 

internaţionalizare la nivelul UCv; 
O2. Stimularea mobilităţii internaţionale a cadrelor didactice, personalului administrativ şi 

studenţilor prin dezvoltarea competenţelor lingvistice ale acestora; 
O3. Promovarea şi susţinerea activităţii academice şi a ofertei educaţionale a Universităţii din 

Craiova; 
O4. Adaptarea politicilor şi activităţilor instituţionale de internaţionalizare cu Planul Strategic al 

Universităţii din Craiova.  
 

 F.III.3. Rezultatele proiectului 
1. A fost creată o platformă online de nominalizare a studenţilor străini la UCv; 
2. A fost reparat și adus în stare de funcționare sistemul mobil de traducere simultană al UCv; 
3. A fost extinsă aplicaţia mobilă a hărții campusului UCv; 
4. Au fost oferite cursuri gratuite de limba engleză studenților și personalului UCv; 
5. A fost realizat un clip de prezentare a Universităţii din Craiova; 
6. A fost organizată o conferinţă internaţională în cadrul Centrului Multicultural al 

Universităţii din Craiova pe tema schimbului de bune practici în domeniul relațiilor 
internaționale, la care au participat reprezentanți ai universităților partenere din țară și din 
străinătate. 

 
G. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională 

 
G.I. Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI 

• Afişarea cu regularitate la avizierul DRI şi pe site-ul UCv, la rubrica Relaţii 
Internaţionale, a tuturor ofertelor de burse pentru studenţii şi cadrele didactice ale UCv;  

• Transmiterea rapidă şi ritmică prin e-mail a tuturor informaţiilor primite de la 
ANPCDEFP şi de la parteneri actuali sau potenţiali în vederea înştiinţării prompte a studenţilor 
şi cadrelor didactice ale UCv cu ajutorul Consiliului DRI; 
• Stimularea și susținerea tutror inițiativelor transmise direct la DRI sau prin intermediul 

Consiliului DRI.  
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H. Acţiuni-suport ale DRI 
 

  H.I. Materiale promoționale: 
 

• Afişe și materiale promoționale sau de informare realizate pentru mediatizarea 
evenimentelor internaționale organizate de DRI la UCv;  

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

 
H.II. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care vizează 
implementarea  strategiei de internaţionalizare a UCv. 
 
H.III. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte în cadrul 
programului Erasmus+. 
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DEPARTAMENTUL DE RELAȚII PUBLICE ȘI IMAGINE 

ACADEMICĂ 

Nr. 
crt. 

Activitate Perioada Persoana sau 
structura 

responsabilă 
1. Programul „Crezi în tine! Crezi în 

Universitatea din Craiova!” 
2019 DRPIA 

1.1. Dezvoltarea strategiei unitare de promovare a 
admiterii în mediul online la nivelul specializă-
rilor, departamentelor, facultăților și a întregii 
Universități pentru o maximă eficiență a mesajului 

 Îndeplinit 

1.1.1. Mentenanţa paginilor de Facebook ale 
Universității (inclusiv ROSE la Universitatea din 
Craiova şi Grupul public Universitatea din 
Craiova. Ştiri şi comunitate). 

activitate recurentă Îndeplinit 

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

activitate recurentă Îndeplinit 

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

activitate recurentă Îndeplinit 

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

activitate recurentă Îndeplinit 

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

activitate recurentă Îndeplinit 

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

activitate recurentă Îndeplinit 

2. Universitate în diversitate   2019  
2.1. Dezvoltarea portofoliului foto activitate recurentă Îndeplinit 
2.2. Crearea/promovarea de evenimente comune UCV  activitate recurentă Îndeplinit 
2.3. Monitorizarea aparițiilor media și social media ce 

vizează Universitatea din Craiova și componentele 
sale. 

activitate recurentă Îndeplinit 

2.4. Promovarea performanţelor comunităţii 
academice a UCV 

activitate recurentă Îndeplinit 

3. Relaţia cu presa 2019 Îndeplinit 
3.1. Menţinerea unei bune relaţii cu jurnaliştii 

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

 Îndeplinit 

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

activitate recurentă Îndeplinit 

3.1.2. Organizarea unor vizite de presă activitate recurentă Îndeplinit 
3.1.3. Furnizarea  de specialişti ai UCV din toate 

domeniile către presă pentru categoria de surse 
activitate recurentă Îndeplinit 
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„experţi”.  
3.1.4. Redactarea comunicatelor de presă cu oferta 

educaţională a fiecărei facultăţi. 
activitate recurentă Îndeplinit 

3.1.5. Sprijinirea facultăților în promovarea evenimen-
telor organizate de acestea, facilitarea accesului 
către instituţii media în perioada admiterii 

activitate recurentă Îndeplinit 

3.1.6. Organizarea agendei media a rectorului și 
prorectorilor  

activitate recurentă Îndeplinit  

3.1.7. Dezvoltarea colaborării cu studioul TELE U activitate recurentă Îndeplinit  
4. Realizarea de documente solicitate la nivel de 

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

acţiune recurentă Îndeplinit 

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

rapoarte, situații etc. 
cf. solicitare Îndeplinit 
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EDITURA UNIVERSITARIA 

 

I. Participarea la târguri de carte 
 
 Continuând tradiţia, Editura Universitaria a participat în anul 2019 la cele mai reprezentative 

târguri de carte pentru a intra în contact cu potenţiali clienţi şi pentru a crește vizibilitatea editurii. 
Principalele târguri de carte la care editura Universitaria a fost prezentă în anul 2019 sunt prezentate 
în continuare. 

 

Anul Nr. 
Crt. 

Denumire Oraş Perioada 

2019 1 Caravana Gaudeamus Craiova 27 februarie-3 martie 2019 

 2 Caravana Gaudeamus Cluj  17-21 aprilie 2019 

 3 Târgul Internaţional de carte Librex Iași 15-19 mai 2019 

 4 Târgul internațional de carte 
Bookfest 

Chișinău 28 august-1 septembrie 2019 

 5 Târgul Internaţional Gaudeamus Bucureşti 20-24 noiembrie 2019 

 
II. Realizări 

 
 Principalele premii și diplome obținute la târguri în anul 2019 
A. Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de învăţătura 2019, Craiova, 27 februarie- 3 martie 

2019 
B. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru participarea de înaltă ţinută la Târgul Internaţional de 

Carte Librex, 15-19 mai 2019, Iaşi 
 

III. Cărți publicate: 
 

 În anul 2019, în cadrul editurii, au văzut lumina tiparului: 
- 120 de titluri noi,  
- 45 de titluri au fost reeditae,  
- 21 de titluri de reviste,  

În colecția Studia Doctoralia, colecție înființată în 2018, au aparut 10 titluri de carte. 
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TELEUNIVERSITATEA 
(TeleU) 

 
Pe tot parcursul anului, postul de televiziune Teleuniversitatea a fost o prezență constantă și 

importantă în peisajul mass media din municipiul Craiova. S-au realizat și difuzat materiale 
informative de actualitate pentru publicul din regiunea Oltenia, cu asigurarea calității și a 
corectitudinii informațiilor prezentate. 
 
      Promovarea Universității din Craiova 

 
În cursul anului 2019 postul de televiziune Teleuniversitatea a avut ca principală activitate 

promovarea Universității din Craiova în regiunea Oltenia și la nivel național. În cadrul acestei 
activități, s-au realizat peste 500 de materiale video de promovare în care au fost prezentate 
evenimentele, proiectele și realizările UCv atât la nivel instituțional cât și cele ale cadrelor didactice 
ale UCv astfel: 

- Prezentarea și promovarea ofertei educaționale a programelor de licență ale facultăților din cadrul 
Universității din Craiova; 

- Prezentarea și promovarea ofertei educaționale a programelor de master ale facultăților din cadrul 
Universității din Craiova; 

- Prezentarea și promovarea infrastructurii educaționale a Universității din Craiova;  
- Prezentarea și promovarea proiectelor implementate de Universitatea din Craiova, precum și a celor 

implementate la nivelul fiecărei facultăți în parte; 
- Realizarea de materiale video și clipuri de prezentare 
- Prezentarea, în cadrul emisiunilor informative a cadrelor didactice ale Universității din Craiova; 
- Pomovarea activității studențești; 
- Prezentarea și promovarea organizațiilor studențești; 
- Prezentarea în cadrul jurnalului de știri și a emisiunilor informative a proiectelor studențești. 
 

      Practică și voluntariat pentru studenți 
 
În cadrul studioului de televiziune au realizat practică peste 150 de studenți ai specializărilor 

Jurnalism și Comunicare și Relații Publice. 
S-au derulat programe de voluntariat cu studenți ai UCV, prin care aceștia au acumulat 

experiență profesională în domeniul televiziunii. 
Au fost întocmite 5 noi contracte de publicitate. 
În anul 2019, s-au pus bazele unor relații de colaborare cu instituțiile de invățământ 

preuniversitar din municipiul Craiova, pentru a prezenta elevilor de liceu ce înseamnă un post de 
televiziune. 

Au fost încheiate două noi contracte de retransmisie cu radiodifuzori independenți, fară 
costuri din partea UCV. Astfel a fost crescut considerabil publicul țintă și număul de persoane care 
recepționează semnalul Teleuniversitatea, prin intermediul societăților de televiziune prin cablu. 
 
  Organizarea și evaluarea postului de televiziune 
 

S-a actualizat grila de programe astfel încât să răspundă cu mai multă acuratețe nevoilor de 
informare identificate la nivelul regiunii Oltenia. 

În cursul anului 2019, postul de televiziune a fost monitorizat, în doue etape, de Consiliul 
Național al Audiovizualului. De fiecare dată evaluarea a fost pozitivă. 
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PRORECTORAT  P5 
 

CONDUCEREA OPERATIVĂ A CENTRULUI 
UNIVERSITAR DIN DROBETA TURNU-SEVERIN 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

 AL CENTRULUI UNIVERSITAR DIN DROBETA TURNU SEVERIN 
 

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

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

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

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

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

 
1. Situaţia programelor de studii; 
2. Situaţia studenţilor; 
3. Situaţia personalului didactic si nedidactic; 
4. Activitatea de promovare a ofertei educaționale; 
5. Situaţia financiară; 
6. Activitatea serviciului administrativ. 

 
 

1. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 
 
1.1. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – CUDTS 
 

a) Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii Situaţia 

acreditării/Anul 

Știinţe economice 
 
 
 

Finanţe  Finanţe şi bănci Acreditat/2018 

Contabilitate  Contabilitate şi 
informatică de gestiune Acreditat/2016 

Management Management  Acreditat/2019 
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  Acreditat/2017 

 
b) Studii universitare de masterat- învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul Programul de studii Situaţia 
acreditării/Anul 

Contabilitate Management Contabil, Expertiză şi Audit Acreditat/2019 

Management Managementul Organizaţiei Acreditat/2019 

Administrarea afacerilor Administrarea Afacerilor în Turism, 
Comerţ şi Servicii 

Acreditat/2019 
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 1.2. Facultatea de Mecanică: Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor   
 Tehnologice – CUDTS 

 
a) Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 

 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii 

Situaţia acreditării 
/Anul 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria mediului Ingineria şi Protecţia 
Mediului în Industrie Acreditat/2017 

Inginerie şi management Inginerie Economică 
Industrială Acreditat/2018 

Inginerie marină şi 
navigaţie 

Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial Acreditat/2016 

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor Acreditat/2016 
 
 b) Studii universitare de masterat– învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul Programul de studii Situaţia 
acreditării/Anul 

Ingineria mediului Managementul mediului si dezvoltare durabila Acreditat/2019 

Inginerie şi 
management 

Ingineria şi managementul calităţii Acreditat/2019 
Managementul sistemelor logistice Acreditat/2019 

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

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

Ştiinţe umaniste şi arte 
Ştiinţe sociale 

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

Acreditat/2015 

Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar Acreditat/2016 

 
 b) Studii universitare de masterat– învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul Programul de studii Situaţia 
acreditării/Anul 

Ştiinţe ale educaţiei  Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei Acreditat/2015 
 

1.4. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – CUDTS, 2019 
 
Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 
 

Domeniul 
fundamental Domeniul de licenţă Programul de studii Situaţia 

acreditării/Anul 

Cultură fizică şi 
sport 

Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi Sportivă Acreditat/2016 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate 
specială Acreditat/2016 
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1.5. Facultatea de Drept  – CUDTS, 201 
 
Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 
 

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

Ştiinţe sociale şi politice Ştiinţe administrative Administraţie publică Acreditat/2016 
 

Din analiza tabelelor prezentate anterior, se poate observa faptul că Centrul Universitar 
Drobeta-Turnu Severin oferă condiții excelente de formare a studenților în cadrul a 12 domenii de 
studii de licență, la 13 programe de studii, 6 domenii de studii de masterat, la 7 programe de studii, 
toate acreditate.  
 În anul 2019, din cele 13 programe de studii de la ciclul de studii universitare de licență a fost 
evaluat unul pentru care s-a obținut avizul ARACIS de  menținere a acreditării.   
 De asemenea,  au  fost  evaluate  șase  din cele șapte programe de masterat, pentru toate 
obținându-se avizul ARACIS de  menținere a acreditării. 
 
 În data de 18 decembrie 2019 a fost înființat Centrul de Resurse și Asistență în Învățare și 
Formare - CRAIF-CUDTS, prin  semnarea Acordului de grant AG289/SGU/CI/III, pentru a susține 
derularea programelor remediale la UCV, într-un proiect competitiv privind Învățământul Secundar 
(ROSE) al Ministerului Educației Naționale, Schema de Granturi pentru Universități – Centre de 
învățare (SGCU-CI), cu fonduri de la Banca Mondială, în sumă de 1.418.721 lei. 

Scopul activității CRAIF îl constituie asigurarea condițiilor optime de studiu individual şi 
asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare, principalul scop 
fiind continuarea studiilor și îmbunătățirea performanței educaționale.  

 
2. SITUAŢIA STUDENŢILOR 

 
 2.1. Ciclul I - Studii universitare de licenţă 

Nr 
crt 

Facultatea/ 
Departamentul 

Buget Taxă Total 

2018 2019 Modif 
abs. 2018 2019 Modif. 

abs. 2018 2019 Modif. 
abs. 

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

270 261 -9 56 90 34 326 351 25 

 Finanţe şi Bănci 77 71 -6 14 15 1 91 86 -5 

 Contabilitate şi informatică 
de gestiune 78 73 -5 18 22 4 96 95 -1 

 Management 58 61 3 15 24 9 73 85 12 
 Administrarea afacerilor 57 56 -1 9 29 20 66 85 19 

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

300 299 -1 20 25 5 320 324 4 

 Ingineria si protectia 
mediului in industrie 82 92 10 4 3 -1 86 95 9 

 Inginerie economica ind. 118 122 4 6 16 10 124 138 14 

 Navigatie si transport 
maritim si fluvial 75 72 -3 9 5 -4 84 77 -7 

 Stiinta materialelor 11 0 -11 1 0 -1 12 0 -12 
 Ingineria sudarii 14 13 -1 0 1 1 14 14 0 

3 Facultatea de Litere, Total, 
din care: 167 192 25 104 76 -28 271 268 -3 
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Limba şi literatura română şi 
o Limbă şi literatură străină 
la alegere (franceză, engleză) 

83 81 -2 20 25 5 103 106 3 

 Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar 84 111 27 84 51 -33 168 162 -6 

4 Facultatea de Ed. Fizică şi 
Sport,  Total, din care: 134 147 13 96 115 19 230 262 32 

 Educaţie fizică şi Sportivă 68 71 3 31 55 24 99 126 27 

 Kinetoterapie şi motricitate 
specială  66 76 10 65 60 -5 131 136 5 

5 Facultatea de Drept, Total,  
din care: 97 135 38 100 78 -22 197 213 16 

 Administraţie publică 97 135 38 100 78 -22 197 213 16 
TOTAL studenţi la nivelul 

CUDTS (licenţă) 968 1034 66 376 384 8 1344 1418 +74 
 
Din analiza datelor prezentate anterior, se observă că la nivelul ciclului de studii universitare de 

licenţă s-a înregistrat o creştere a numărului de studenţi (5,5%). O creștere consistentă a numărului de 
studenți s-a înregistrat la FEAA și FEFS. De asemenea, în ceea ce privește modalitatea de finanțare, o 
creștere semnificativă s-a înregistrat la studenții finanțați de la buget, datorită procedurii de 
redistribuire a locurilor bugetate care se aplică, la nivelul Universității din Craiova, începând cu anul 
universitar 2018-2019.  

 
2.2. Ciclul II – Studii universitare de masterat 
 

Nr  
crt Facultatea/ Buget Taxă Total 

  Departamentul 2018 2019 Modif 
abs. 2018 2019 Modif. 

abs. 2018 2019 Modif. 
abs. 

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

102 101 -1 115 115 0 217 216 -1 

  Management Contabil, 
Expertiză şi Audit 40 40 0 34 39 5 74 79 5 

  Managementul Organizaţiei 30 30 0 64 63 -1 94 93 -1 

  Administrarea Afacerilor în 
Turism, Comerţ şi Servicii 32 31 -1 17 13 -4 49 44 -5 

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

124 125 1 6 8 2 130 133 3 

 Ingineria şi managementul 
calităţii 41 44 3 3 3 0 44 47 3 

 Managementul sistemelor 
logistice 43 43 0 3 3 0 46 46 0 

 Managementul mediului si 
dezvoltare durabila 40 38 -2 0 2 2 40 40 0 

3. Facultatea de Litere, Total, 
din care: 41 41 - 38 53 15 79 94 15 

 Consiliere educaţională şi 
dezvoltarea carierei 41 41 - 38 53 15 79 94 15 

Total studenţi la nivelul CUDTS 
(master)  267 267 0 159 176 17 426 443 +17 
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Prin urmare, la nivelul CUDTS, se constată o ușoară creștere (4,0%) a numărului de studenţi 
din ciclul II de studii universitare, datorată solicitărilor de la masterarul de la Facultatea de Litere. 

 
 Situaţia centralizată a studenţilor CUDTS 
 

 
Buget Taxă Total 

2018 2019 Modif 
abs. 2018 2019 Modif. 

abs. 2018 2019 Modif. 
abs. 

Total studenţi la licenţă 968 1034 66 376 384 8 1344 1418 +74 

Total studenţi la master 267 267 0 159 176 17 426 443 +17 

Total studenţi la nivelul CUDTS  1235 1301 66 535 560 25 1770 1861 91 
 
La nivelul CUDTS se constată o creştere de peste 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. 

 
Analizând evoluția studenților în perioada 2016-2019 se constată o ușoară creștere de 8,9%, 

după cum se poate observa din graficul de mai jos. 
 

 
 
 

3. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC, 
DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 
3.1. Personal didactic 
► Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - CUDTS are un număr de 24 

cadre didactice titulare cu următoarea structură: 1 profesor; 12 conferenţiari; 11 lectori. Toate 
cadrele didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

► Facultatea de Mecanică – Departamentul IMST, CUDTS are un număr de 22 cadre 
didactice titulare cu următoarea structură:  3 profesori; 6 conferenţiari; 13 şefi lucrări/lectori. 
Toate cele 22 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

► Facultatea de Litere - CUDTS are un număr de 10 cadre didactice titulare cu următoarea 
structură: 1 profesor; 2 conferenţiari; 5 lectori; 2 asistenţi. Toate cele 10 cadre didactice au titlul 
ştiinţific de doctor. 
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► 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 3 cadre didactice titulare cu titlul ştiinţific de doctor (3 
lector) cu norma de bază constituită numai din activitate didactică la CUDTS. Activitatea 
didactică la Drept-CUDTS este completată de cadre didactice cu norma de bază alcătuită din ore 
curs şi seminar atat la Craiova cât şi la CUDTS. 

 

Nr 
crt 

Facultatea/ 
Departamentul 

Profesori 
 

Conf. 
 

Lectori/ 
Şefi de 
lucrări 

Asistenţi 
 

Total 
 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 2 1 14 12 10 11 0 0 26 24 

2 

Facultatea de Mecanica/ 
Departamentul de 
Ingineria şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice 

2 3 7 6 14 13 0 0 23 22 

3 Facultatea de Litere 2 1 3 2 5 5 2 2 12 10 

4 Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport   4 4 4 4 1 1 9 9 

5 Facultatea de Drept  0 0 0 0 2 3 0 0 2 3 
Total 6 4 28 24 35 36 3 3 72 68 

 
  În ceea ce priveşte resursa umană - cadre didactice ale Facultății de Economie și 
Administrarea Afacerilor se observă că în anul 2019 s-a înregistrat o diminuare a totalului cadrelor 
didactice, de la 26 la 24, prin ieşirea din sistem, prin pensionare, a trei persoane și  intrarea in 
sistem, prin concurs, a unui lector. 
 La Facultatea de Mecanică – Departamentul IMST din Drobeta Turnu Severin, în anul 2019 
s-a înregistrat o ieșire din sistem, prin pensionarea unui lector. 
   De asemenea, la Facultatea de Litere- CUDTS  au ieșit la pensie două persoane. 
Pe ansamblul Centrului Universitar Dr. Tr. Severin, resursa umană cadre didactice s-a ajustat cu 
patru persoane. 
 

3.2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic 
 
Nr. 
crt. 

Funcția 2018 2019 Modificări 

1. Personal didactic auxiliar: 18 18 0 
 - secretar facultăți 10 10  
 - bibliotecar 3 3  
 - tehnicieni laborator IMST 2 2  
 - personal navă 3 3  
2. Personal nedidactic: 22 19 -3 
 -șef serviciu administrativ 1 1  
 -administrator financiar 3 3  
 -economist contabilitate 2 1 -1 
 -casier 1 1  
 -muncitori 7 6 -1 
 -îngrijitori 8 7 -1 
 TOTAL 40 37 -3 
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În ceea ce privește personalul didactic auxiliar și nedidactic, au avut loc două ieșiri la pensie 
din rândul compartimentului de contabilitate și al îngrijitorilor. 
 
 

4. ACTIVITATEA DE PROMOVARE A  
OFERTEI EDUCAȚIONALE 

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

locală:    
 Televiziuni - TELE 2 DROBETA, DATINA, RTS, GALAXY; 
 Radio- Radio Severin; 
 Ziare - apariţii periodice în Datina, Informaţia de Severin, Obiectiv mehedintean, Mehedinteanul,  
News-Mehedinți-ro, Descoperă Mehedinți. 

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 2019, au fost următoarele: 
• Târgul Ofertei Universitare, ediția a II-a, în perioada 15-16 aprilie 2019, în cadrul Simpozionului 
Național –Consilierea în carieră-evoluția elevilor de la liceu către universitate și/sau piața muncii. 
Evenimentul s-a desfășurat la Casa Tineretului din Drobeta-Turnu-Severin (scopul proiectului: creșterea 
capacității elevilor de liceu din județul Mehedinți și județele limitrofe de a lua decizii cu privire la propria 
carieră și la studiile univerisitare pe care le vor urma); 
• Evenimentul de educaţie non-formală “Tradiţie, Interacţiune, Creaţie”, organizat de Centrul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Centrului Universitar din Drobeta-Turnu-Severin, Universitatea 
din Craiova, desfăşurat în data de 16.04.2019, sub forma unui curs interactiv al studenţilor Facultăţii de Litere 
cu actorii stradali. În cadrul acţiunii participanţii au pregătit ateliere creative, concursuri şi obiecte artizanale şi 
decorative legate de Sărbătorile Pascale şi au făcut donaţii de carte, în vederea creșterii vizibilității în rândul 
potențialilor studenți; 
• Laboratorul Academic ASF, 17-18 octombrie 2019. Programul ASF de educație financiară destinat 
mediului universitar oferă studenților posibilitatea de a avea o perspectivă integrată asupra mecanismelor și 
instrumentelor specifice piețelor financiare-non bancare. Formatul întâlnirilor a fost unul interactiv și a 
presupus prezentarea de către lectorii ASF a unor studii de caz și a unor aspecte practice cu privire la modul în 
care se desfășoară operațiunile și tranzacțiile pe cele trei piețe supravegheate și reglementate de Autoritate – 
piața asigurărilor, piața de capital și piața pensiilor private. 
• Studenții nostri pot mai mult-Ediția a VII și Zilele Porților deschise, în 24 mai 2019, 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; 
• Competiția ”Cea mai bună idee de afaceri”, ediția a VI-a, în 19 mai 2019, în cadrul căreia echipe 
alcătuite din studenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul CUDTS și elevii din liceele 
din Dr. Tr. Severin, au prezentat proiecte cu privire la ideile de afaceri; 
• Caravana învățământului oltean 2019-proiect desfășurat în perioada 04.11.2019- 20.12.2019 în liceele 
din județul Mehedinți. Scopul proiectul 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; 
• Ediția a IV-a a Forumului Carierei (FoCar 2019)-28 noiembrie 2019, prin Facultatea de Drept C.U.D.T.S 
si Centrul de Consiliere și orientare în Carieră al Universității din Craiova, eveniment desfășurat în cadrul 
proiectului ASPIC, implementarea de politici instituționale privind inițierea și dezvoltarea de activități specifice 
de promovare, informare și consiliere, menite să sporească accesul la oferta educațională a UCV, finanțat de 
CNFIS, prin FDI-2019, nr. proiect CNFIS-FDI-2019-0714. Acest eveniment a  continuat programul edițiilor 
anterioare și în anul 2019 s-au organizat la nivelul Facultății de Drept ateliere de lucru tematice, destinate atât 
studenților, cât și tuturor celor interesați, având următoarele note de specificitate:  
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 tema propusă spre dezbatere: Parlamentul României. Camera Deputaților. Procedura parlamentară în 
promovarea și adoptarea actelor normative. 
Invitat: doamna deputat Alina Teiș 
 Coordonatori: Conf. univ. dr. Dorel Berceanu, prorector Universitatea din Craiova și Prof. univ. dr. Ștefan 
Scurtu, responsabil cu activitatea Facultății de Drept în cadrul C.U.D.T.S., director al Departamentului de Drept 
Privat al Facultății de Drept; 
• Pentru promovarea ofertei educaționale în  anul  2019, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 
C.U.D.T.S a oferit servicii de consiliere educațională studenților Universității din anii terminali, ciclul de studii 
licență, dar și elevilor din clasele terminale, organizând mai multe work-shop-uri, printre care: 
1) Atelierul creativ al lui Moș Crăciun- a fost implementat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Prin această 
activitate s-a urmărit implicarea studenților și a elevilor din clasele terminale în activități de grup, care să le 
dezvolte și să le valorifice talentul, creativitatea și cunoștințele dobândite de aceștia de-a lungul timpului, 
dezvoltarea interesului tinerilor pentru activități de dezvoltare personală, educative și recreative, în scopul 
dezvoltării personalității, dezvoltarea unor atitudini de toleranță, solidaritate și respect pentru tradiții și obiceiuri; 
2) Autocunoaștere și dezvoltare personală. Prin intermediul acestei activități, participanții au avut ocazia de 
a se cunoaște mai bine pe sine și pe ceilalți, de a accepta schimbarea ca parte a creșterii și dezvoltării personale și 
profesionale, pentru a se putea orienta către unul dintre programele de masterat de care dispune Universitatea din 
Craiova; 
3) Workshop-ul Cum să iei o decizie care să te mulțumească a urmărit dezvoltarea capacităților cu privire la 
tehnicile de luare a deciziilor în carieră, urmârindu-se conştintizarea stilului personal de luare a deciziilor a 
studenților și elevilor din clasele terminale invitați la acest work-shop, utilizându-se următoarele tehnici de lucru: 
analiza SWOT, grila luării deciziilor simple, situaţii personale decizionale – discuţii şi aplicaţii; 
Prin intermediul cadrelor didactice si a unor studenti s-a realizat popularizarea la nivelul fiecarui liceu 
din Dr Tr Severin, Motru, Vanju-Mare, Orsova, Baia de Arama, Strehaia. Oferta educationala a fost 
prezentata prin intermediul unor pliante, postere, prezentari orale realizate de catre cadre didactice, 
începând cu clasele a XI-a, a XII-a, 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 a-i ajuta la orientarea în carieră.  
La nivelul organizațiilor, popularizarea s-a realizat, de fiecare dată când cadrele didactice s-au 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 organizații. 
 
 

5. SITUAŢIA FINANCIARĂ 
 

În tabelele de mai jos este prezentată, comparativ,  situaţia financiară în anii 2018 și 2019.  
 

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE FUNCȚIONARE  
FACULTĂȚI+ADMINISTRATIV 

ÎN ANUL 2019 COMPARATIV CU ANUL 2018 
 

Nr. 
crt. 

Explicatii Cheltuieli  
2019 
(lei) 

Cheltuieli 
2018 
(lei) 

Modificare 
2019-2018 

lei 
1. Materiale auxiliare 8,12 74,51 -66,39 
2. Combustibil încalzire spatii invatamant imobil str 

Traian 
158232,27 101322,49 56909,78 

3. Combustibil auto 8793,64 9261,00 -467,36 
4. Piese auto 289,99 319,99 -30,00 
5. Materiale consumabile 

(rechizite, materiale curatenie, s.a.) 
4535,57 23014,47 -18478,90 

6. Energia termica (încalzire imobile Calugareni) 269823,41 209243,94 60579,47 
7. Apa canal 16409,48 15818,62 590,86 
8. Energie electrica 67418,59 41912,54 25506,05 
9. Salubritate 5118,24 5107,21 11,03 
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10. Materiale intretinere si reparatii 11876,68 17695,92 -5819,24 
11. Cheltuieli telefon si internet-RDS 17871,29 16900,17 971,12 
12. Servicii paza  323074,25 307438,37 15635,88 
13. Servicii ignifugare imobile 280 - 280,00 
14. Servicii analiza apa-DSP 1395 - 1395,00 
15. Reparatii auto 345 - 345,00 
16. Cursuri igiena - 800,00 -800,00 

 TOTAL 885.471,53 748.909,23 136.562,30 
 

  Din analiza cheltuielilor înregistrate la nivelul Centrului Universitar Dr.Tr.Severin, se 
constată o creștere de aproximativ 57 mii lei a cheltuielilor cu combustibilul necesar încălzirii 
imobilului din Str. Traian. Aceste cheltuieli conțin acciza, care va fi recuperată, în anul 2020, de 
către serviciul de specialitate al Universității din Craiova. 

  De asemenea, se constată o majorare cu peste 60 mii lei în ceea ce privește cheltuielile cu 
energia termică aferentă imobilelor din Str. Călugăreni, fapt datorat eliminării subvenției la agentul 
termic distribuit, în sistem centralizat, pentru instituții. 

  Creșterea de peste 15 mii lei înregistrată la Serviciile de pază s-a datorat majorării 
cuantumului salariilor angajaților. 

 
SITUATIA ÎNCASĂRILOR 

în anul 2019 comparativ cu anul 2018 
 

Nr. 
crt. 

Explicatii Valoare încasari  
2019 
lei 

Valoare încasari  
2018 
lei 

Modificare 
2019-2018 

lei 
1. Taxe scolarizare 1.489.848,01 1.640.641,87 -150.793,86 
2. Alte venituri (taxe inscriere, înmatriculare, 

reînmatriculare, restanțe, etc) 
344.740 369.565,00 -24.825,00 

 TOTAL 1.834.588,01 2.010.206,87 -175.618,86 
 

La 1 octombrie 2019, la nivelul CUDTS, a crescut numărul studenților la buget (+66 
studenți), iar numărul studenților la taxă a crescut cu 25. Scăderea de peste 150 mii lei a taxelor de 
școlarizare se datorează neîncasării taxelor de la studenții cu taxă, la sfârșitul anului 2019, o mare 
parte din acestea urmând a se încasa în cursul anului 2020.  

 
 

6. 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 
Conducere operativă a 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). 

În cadrul Serviciului Administrativ al CUDTS se regăsesc administratorii de patrimoniu si 
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  13  angajati. 
       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, 
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aviziere şi alte obiecte de mobilier).  
În clădirea din strada Călugăreni, nr.1 s-a reparat şi lăcuit mobilierul existent, s-a turnat şapă 

şi s-a înlocuit parchet în unele săli de curs, s-a turnat şapa de ciment la intrarea  principală, s-au 
reparat şi zugrăvit  grupurile sanitare, s-a confecţionat şi montat arhiva pentru  FEAA, s-au 
confecţionat şi montat poliţe la dulapurile existente din bibliotecă, s-a renovat complet biblioteca, s-
a remediat şi s-a vopsit instalaţia de încălzire IMST, s-a reparat calea de acces pasarela la nava 
şcoală Apolodor, s-au făcut reparaţii curente la acoperişul clădirii. 

În clădirea din strada Traian, nr. 277A, s-au efectuat lucrări de reparaţii prin  zugrăvirea 
sălilor de curs, sala de sport, culoarele şi casa scărilor pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii didactice cu studenţii și de cercetare.  
        La aceasta 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. 

De asemenea, s-au efectuat demersurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor sanitare 
de funcționare a imobilelor din patrimoniul universității. Alte activități specifice: 
 avizarea facturii de utilitati, repartizarea pe beneficiari a cheltuielilor în baza confirmărilor  serviciilor si 
comunicarea lunara a situatiilor catre 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. 

  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. 

  Biroul Contabilitate - Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin - reprezintă structura care 
gestionează activitățile de contabilitate și casierie din Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin și este 
subordonat Direcţiei Economice a Universităţii din Craiova. 

  La subunităţile din stuctura instituţiei, activitatea contabilă se desfaşoară 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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PRORECTORAT  P6 
 

INFORMATIZAREA ȘI ADMINISTRAREA 
FONDURILOR EUROPENE 
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DEPARTAMENTUL FONDURI EUROPENE 
 

În decursul anului 2019, Departamentul Fonduri Europene (DFE) a desfăşurat activitatea de 
inițiere, implementare şi operare a proiectelor finanţate din Fondul Social European la nivelul 
Universităţi din Craiova în care instituţia a fost implicată ca Beneficiar sau Partener.  

Totodată prin intermediul departamentului au fost derulate concursurile privind angajarile pe 
posturile din cadrul proiectelor finanțate prin fonduri europene, scoase la concurs, fiind înregistrată pe 
parcursul anului 2019,  o singură contestație, la care s-a răspuns în termenul reglementat.  

În cadrul Universitatii din Craiova, pe parcursul anului 2019 s-au derulat următoarele proiecte 
finantate din diverse programe: 

 

Tip Proiect Proiecte 
derulate 

Proiecte 
admise la 
finantare 

Proiecte in 
evaluare 

Programul Operațional Competitivitate (POC) 5 1 5 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 13 1  
Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 1   
Fond de Dezvoltare Institutionala 6   
INTERREGIO 3   
ROSE – Scoli de vara 12   
ROSE – Necompetitive  3 9  
ROSE – Centre de invatare 1 1  
Proiecte finantate din Programul Operational Regional (POR)  1 6 
TOTAL 44 13 11 

 

 PROIECTE DERULATE DE-A LUNGUL ANULUI 2019: 

  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – 5 proiecte: 

Nr. 
crt. Denumire proiect Cod proiect 

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

76/08.09.2016, 
SMIS 105687 

2 Sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic pentru noi generaţii de 
maşini feroviare uşoare 

59/05.09.2016, 
SMIS 106021 

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

61/05.09.2016, 
SMIS 105736 

4 Consolidarea capacitatii de cercetare-dezvoltare in imagistica si 
tehnologie avansata pentru proceduri medicale minim invazive 

65/08.09.2016, 
SMIS 103633 

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 

84/08.09.2016, 
SMIS 106020 

 
 Proiecte INTERREGIO – 3 proiecte 

Nr.c
rt Titlul proiectului Cod proiect 

1 A chance for development ROBG-176 
2 Cross-Border Religious Heritage ROBG-509 
3 Combined Efforts in Support of Disadvantaged People on the Labor ROBG-163 
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Market in the Cross-Border Area 

 
 Proiecte finanţate prin FSI prin CNFIS (Consiliul National de Finantare a Invatamantului 
 Superior) – 6 proiecte: 

 

Nr.
crt Titlul proiectului Cod proiect 

1.  Imbunatatirea calitatii serviciilor si activitatilor de 
internationalizare la Universitatea din Craiova CNFIS-FDI-2019-0621 

2.  Implementarea de politici instituționale privind inițierea și dezvol-
tarea de activități specifice, de promovare, informare și consiliere 
menite să sporească accesul la oferta educațională a UCV 

CNFIS-FDI-2019-071 

3.  
Iniţierea şi dezvoltarea unui program de formare antreprenorială, 
consiliere economică şi mentorat, in vederea menţinerii 
sustenabilităţii activităţilor din cadrul S.E.U.A. a UCV 

CNFIS-FDI-2019-0726 

4.  
Modernizarea infrastructurii de sustinere a activitatilor didactice  
în domeniul agricol la UCV-SCDA Caracal pentru dezvoltarea 
abilitatilor profesionale ale studentilor 

CNFIS-FDI-2019-0156 

5.  Centru pentru inovare si formare in domeniul educatiei tertiare la 
universitatea din craiova CNFIS-FDI-2019-0705 

6.  Inovare, cunoastere, diseminare - solutii eficiente de sustinere a 
cercetarii de excelenta in Universitatea din Craiova CNFIS-FDI-2019-0447 

 
 Proiecte scoli de vara ROSE competitive – 12 proiecte: 

Nr. 
crt Titlul proiectului Cod proiect 

1.  Scoala de vara ,,Pregatire integrata pentru tranzitia  la  
invatamantul universitar" 

AG5 
5/SGU/PV/I/06.07.2017 

2.  ,,Arta, Cultura, Spiritualitate" – ACS AG7 
7/SGU/PV/I/06.07.2017 

3.  ,,Amfiteatrul studentiei" – AFISTUD AG10 
10/SGU/PV/I/06.07.2017 

4.  ,,Vara experimentului la Stiinte" AG12  
12/SGU/PV/I/06.07.2017 

5.  ,,Un mediu sanatos pentru viitorul tau"  - HORTMED AG13 
13/SGU/PV/I/06.07.2017 

6.  ,,Da valoare pasilor tai pentru viitor"  - DAVIT AG14 
14/SGU/PV/I/06.07.2017 

7.  ,,Fii activ vara prin sport" AG21 
21/SGU/PV/I/28.07.2017 

8.  Adolescența - Responsabilități și Certitudini în viziunea 
dreptului AG 108/ SGU/PV/24.04.2019 

9.  F.A.C.E.yourfuture! –Trăiește viața de student! AG 112/ SGU/PV/25.04.2019 
10.  FIE: o vară în studenție AG 109/ SGU/PV/24.04.2019 
11.  Împreună în Educație – Împreună spre Succes AG 138/ SGU/PV/13.05.2019 
12.  Alege să înveți pentru viitorul tău AG 113/ SGU/PV/25.04.2019 
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 Proiecte ROSE necompetitive - 3 proiecte: 

Nr.
crt Titlul proiectului Cod proiect 

1.  ,,Retentia studentilor filologi cu risc de abandon: solutii 
integrate" 

AG23 
23/SGU/NC/I/16.10.2017 

2.  ,,Am ales, FIE - răman" - FIE-R AG24 
24/SGU/NC/I/16.10.2017 

3.  ,,Implementarea unei strategii specifice de retentie a studentilor 
din domeniul stiintelor exacte" - RETSTEX 

AG26 
26/SGU/NC/I/16.10.2017 

 
 PROIECT ROSE- Centru de Invatare – 1 proiect: 

Nr.
crt Titlul proiectului Cod proiect 

1.   CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI 
FORMARE (CRAIF) 

AG 98 
/SGU/CI/II/17.12.2018 

 
 Programul Operațional Capital Uman – 13 proiecte 

Nr.
crt Titlul proiectului Cod 

proiect 
1.  Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, 

Stiinte Sociale si Drept 
106118 

2.  Stagii de practica performante pentru studentii Facultatilor de Litere si FEEA 106117 
3.  Stagii de practica pentru studentii Facultatii de Stiinte 106711 
4.  Facilitarea integrarii studentilor pe piata muncii prin consiliere si participare la 

programe de invatare la locul de munca 
107075 

5.  Profesori buni pentru copii fericiti,  105374 
6.  Antreprenoriat pentru o viata activa 105354 
7.  Dezvoltare prin antreprenoriat 103965 
8.  Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare 

pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi 
cercetători postdoctorat si implemetarea de programe de formare 
antreprenoriala inovative 

123990 

9.  Student antreprenor in cadrul Facultatii de Agronomie 125095 
10.  Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Stiinte si Inginerie 125094 
11.  Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Economie si Administrarea 

Afacerilor si Horticultura 125093 

12.  Cresterea calitatii programelor de studii universitare prin formarea resursei 
umane si promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor - ProForm 124981 

13.  Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Stiinte Sociale, Litere si 
Geografie 124958 

 
 Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) – 1 proiect 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Cod 

proiect 

1 Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din 
administrație și justiție 111830 



78  

 

 PROIECTE ADMISE LA FINANTARE ( derularea activităților urmând a începe în 2020) 

  Proiecte Programul operațional regional – POR – 1 proiect 

Nr.
crt Titlu proiect Cod 

proiect 

1.  
REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT – 
CORPURILE A(C8), B(C9) SI C(C10) DIN COMPLEXUL 
FACULTATILOR CU PROFIL ELECTRIC 

119835 

 
  Programul Operațional Competitivitate (POC) – 1 proiect 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Cod 

proiect 
1.  Cresterea capacitatii de cercetare a Universitatii din Craiova prin investitii în 

infrastructuri de tip Cloud si Big Data. 124488 

 
  Programul Operațional Capital Uman – 1 proiect 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Cod 

proiect 
1.  HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea 

Oltenia 
107885 

 
  Proiecte ROSE necompetitive - 9 proiecte: 

Nr. 
crt Titlul proiectului Cod proiect 

1.  Studet azi, inginer mâine! - SAIM AG254 
/SGU/NC/II/25.11.2019 

2.  Împreună pentru un viitor prin educație - IVE AG255 
/SGU/NC/II/25.11.2019 

3.  Construiește-ți viitorul alături de noi - COVIAN  AG257 
/SGU/NC/II/29.11.2019 

4.  Pot mai mult, deci NU renunț! AG193 
/SGU/NC/II/12.09.2019 

5.  Educație juridică pentru viitor - EJV AG171 
/SGU/NC/II/10.09.2019 

6.  Împreună în educație, Împreună spre success! - IES AG256 
/SGU/NC/II/25.11.2019 

7.  Proiect cadru de retenție a studenților din domeniul științelor 
sociale - PROSEC 

AG253 
/SGU/NC/II/25.11.2019 

8.  „ȘI TU POȚI FI CAMPION!” - STPC AG 232 
/SGU/NC/II/25.11.2019 

9.  Educație pentru viitor: Misiune, responsabilitate și continuitate - 
EVMRC 

AG197 
/SGU/NC/II/13.09.2019 

 
  PROIECT ROSE- Centru de Invatare – 1 proiect: 

Nr. 
crt Titlul proiectului Cod proiect 
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1.  CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI 
FORMARE (CRAIF-CUDTS) la CENTRUL UNIVERSITAR 
DROBETA TURNU SEVERIN 

AG 289 
/SGU/CI/III/18.12.2019 

  PROIECTE ÎN EVALUARE: 

 Proiecte POR – 6 proiecte 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Cod 

proiect 

1.  
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale din 
cadrul universitatii din craiova, schimbare de destinatie din camin studentesc 
in spatii pentru activitati didactice 

125267 

2.  Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, echipare spaţii pentru 
învăţământ, cercetare şi activităţi conexe 124018 

3.  
Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea regimului general de 
inaltime la Sp+P+2), modernizarea si dotarea complexului de cercetare si 
activitati conexe “Sfantul Ierarh Calinic” 

123541 

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

123507 

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

123506 

6.  
Reabilitare, reamenajare, supraetajare si extindere corp c7 dezafectare 
corpuri c8, c11 facultatea de educatie fizica si sport 

121530 

 
 Programul Operațional Competitivitate (POC) – 5 proiecte 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Cod 

proiect 
1.  Cresterea capacitatii de cercetare a Universitatii din Craiova prin investitii in 

infrastructuri de tip Cloud si Big Data. 124488 

2.  Inovarea locomotivei electrice LEMA in scopul cresterii eficientei 
energetice 

121863 

3.  Sistem modular inteligent de calibrare/verificare metrologica a parametrilor 
de timp si distanta pentru transportul urban, cu asistenta robotizata si 
functionalitati IoT – SMARTTEST 

121456 

4.  CERT ENTTRUST – Solutii si tehnologii inovative bazate pe servicii SaaS 
(Software as a Service) pentru Intreprindere Digitală 120269 

5.  TEHNOLOGII INOVATIVE IN AGRICULTURA DE PRECIZIE - INTPA 122066 
 
 
 

SERVICIUL DE INFORMATICA ȘI COMUNICAȚII 
 

 Pe parcursul anului 2019, Serviciul de Informatică și Comunicații a asigurat : 
• 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; 
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• actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de Rectorat şi 
alte departamente şi servicii; 
 
• asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi departamentelor din 
Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională a reţelelor din dotarea acestora; 
• asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice şi studenţilor în vederea utilizării 
calculatoarelor şi a serviciilor de internet; 
• asigurarea de consultanță personalului UCv în vederea utilizării aplicațiilor informatice 
proiectate de D.I. 
 
 Detalii 
 Dezvoltare infrastructură şi reţea: 
1. Activităţi curente: 
• Întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a clădirii 
centrale, a campusului Agronomie/DGA și, la cerere, a altor clădiri/ campusuri ale UCv. 
• 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 (Litere, Științe, Științe Sociale); 
- Proiectare și realizare (creare, modificare, extindere) rețea locală/Internet (cablu și wireless) 
campusuri Teologie, DGA, Agronomie, EFS. 
- Proiectare și realizare (creare, modificare, extindere) rețea locală/Internet (cablu și wireless) 
Biblioteca Centrală a UCv. 
- 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. 
- Creare cluster de servere pentru virtualizare și stocare distribuită, serviciu destinat tuturor 
structurilor Ucv. În prezent, sistemul are o capacitate de stocare de circa 100 TB, cu o memorie de 
218 GB, 64 de nuclee de procesor și cuprinde 30 de mașini virtuale care asigură servicii web. 
- Modernizare infrastuctură de comunicație, optimizare trafic în rețeaua locală, implementare 
soluție de management a dispozitivelor de rețea (routere, switchuri) pentru detectarea și blocarea 
traficului nedorit. 
 
Dezvoltare şi întreţinere aplicaţii software:  
3. Activităţi curente: 
• Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul S.I.C.: 
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- Evidenţa Studenţilor: 
⇒ configurare şi întreţinere structură pentru anul universitar 2019-2020; 
⇒ definirea, la nivelul universității, a termenelor necesare sau impuse pentru anumite operații: 
validare cataloage (diferențiat, pe tipuri de cataloage), perioadă valabilitate depuneri de cereri 
pentru cazare, perioadă acordare bonificație la plata taxei de școlarizare (perioade stabilite de 
Consiliul de Administrație), perioade pentru stabilirea/selectarea disciplinelor opționale și a 
temelor/proiectelor de diplomă; 
⇒ întreţinerea şi supervizarea traseului academic şi a situaţiei şcolare a studenţilor; 
⇒ definire nomenclator burse pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019, respectiv 
pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020; 
⇒ 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: 
⇒ asigurarea de consultanță utilizatorilor portalului.  
- Site-uri web: 
⇒ s-a întreținut, actualizat (inclusiv în afara orelor de program, în cazul postărilor cu deadline) și 
dezvoltat site-ul web al universității; 
⇒ s-au întreținut și actualizat site-urile aflate pe serverele universității aflate în întreținerea S.I.C.; 
⇒ s-au întreținut pagini web pentru programe POSDRU,  Analele Universităţii (Seria Istorie, 
Seria Filosofie), reviste (Revista de Ştiinţe Politice, Revista Universitară de Sociologie, Revista 
Forum Geografic, Revista Argotica), conferinţe. 
⇒ s-a susţinut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi întreţinerea site-urilor dedicate  
diverselor proiecte. 
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⇒ au fost actualizate conturile de e-mail pe serverul webmail al universităţii. 
 
4. Dezvoltare de aplicaţii: 
• Evidența Studenților: 
- Refacerea arhitecturii aplicației pentru simplificarea modului de lucru al utilizatorilor; de 
asmenea, au fost refăcute modulele de comunicare cu platformele instituționale RMU și CNFIS; 
- Crearea modulului pentru gestiunea conturilor instituționale ale studenților; au fost făcute 
diligențele pentru utilizarea platformei Google pentru aceste conturi (subdomeniul student.ucv.ro). 
- Modificarea modulului de actualizare diplome pentru simplificarea modului de utilizare, 
respectiv de regăsire a seriilor de diplome dorite. 
- Adăugare de facilități în aplicație, la solicitarea secretariatelor / conducerii universității. 
• Portal de stocare date (https://cloud.ucv.ro): 
- A fost creat primul cloud de date instituțional;  utilizatorii aplicației EvStud se pot conecta în 
portal folosind credențialele EvStud. 
• 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; 
  
  Alte activităţi: 
5. Centralizarea, actualizarea și verificarea informațiilor referitoare la studenții Universității din 
Craiova în platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior. 
6. Personalul S.I.C. a participat activ la sesiunea de admitere 2019, licenţă şi master, prin 
asigurarea de suport tehnic referitor la procesul de admitere. 
7. Întocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe informaţiile 
din bazele de date. 
8. Au fost furnizate informaţii din baza de date Evidenţa Studenţilor sub forma solicitată de 
servicii conexe (CCOC). 
9. Acordarea de asistenţă tehnică în utilizarea programelor implementate. 
10. Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile universităţii. 
11. Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web. 
12. Asigurarea de consultanţă şi suport pentru realizarea materialelor documentare şi de 
promovare a diverselor evenimente şi activităţi academice. 
13. Arhivarea electronică a bazelor de date. 
14. Perfecţionarea personalului prin asimilarea unor: 
• platforme noi (sisteme de operare, medii de lucru); 
• tehnici de programare noi. 
 

 

 

 

 

 

https://cloud.ucv.ro/
http://www.ucv.ro/
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RAPORT INCESA HUB1  
pentru anul 2019 

 
RETROSPECTIVĂ 

 
    UCv articulează inteligent creșterea performanței cu acțiuni eficiente, racordându-se la 

necesitățile, așteptările și prioritățile comunității și asumându-și rolul de pol al progresului 
economic și social al acesteia. Sub deviza “Driving effective innovation / Inovăm util”, UCv a creat, 
cu finanțare europeană, INCESA, a devenit furnizor de soluții pentru problemele mediului socio-
economic și centru de formare și dezvoltare a abilităților și capabilităților practice ale membrilor 
comunității academice craiovene.  

In primii patru din cei cinci ani ai perioadei de sustenabilitate, INCESA și-a îndeplinit 
integral obligațiile asumate prin proiect. Derulând proiecte de peste 10 milioane de euro, 
finanțate din granturi de cercetare și prin contracte bilaterale, INCESA și-a îmbunătățit 
permanent dotarea, pentru a ȋși menține competitivitatea. Dispunând și de un centru de transfer 
tehnologic, CTT INCESA, acreditat ANCSI și certificat ISO 9001, INCESA a devenit partener 
strategic și furnizor de primă instanță pentru companii din Oltenia și multinaționale (ex. Ford, 
Pirelli, Continental etc.). 

INCESA operează focalizat pe proiecte, ȋn funcție de care se articulează echipele de 
cercetare, ȋn care includ și studenți din ciclurile de master și doctorat. Mai mult, la INCESA se 
derulează programul ProElite, prin care studenți din domeniul IT sunt antrenați să devină 
operaționali. Cei mai performanți sunt angajați la timp parțial de UCv pentru a fi angrenați ȋn 
proiecte IT derulate pentru agenți economici.  

 
OBIECTIVE 

 
I. Asigurarea suportului CDI pentru creșterea competitivității economice ȋn Oltenia (O1) 

II. Pregătirea absolvenților pentru intrarea pe la piața muncii (O2) 
III. Dezvoltarea antreprenoriatului ȋn Oltenia (O3) 
IV. Contribuții la rezolvarea unor probleme prioritare pentru comunitate (O4) 

 

DIRECTII DE ACTIUNE STRATEGICĂ 
 
O1.  Asigurarea suportului CDI pentru creșterea competitivității economice ȋn Oltenia 
 

I. Dezvoltarea de parteneriate cu agenți economici 
- Semnarea de acorduri cadru cu agenți economici – permanent, prin DRMSEC și 

INCESA; 
- Implicarea în structuri asociative împreună cu agenți economici (consorții, clustere, 

grupuri de lucru/acțiune etc.) – când este cazul, prin INCESA. 
II. Dezvoltarea infrastructurii CDI 

- Achiziționarea de echipamente și utilaje- granturi și FDI, prin INCESA; 
- Crearea de dotări și facilități CDI (regie proprie, autodotare) – cf. necesităților, prin 

INCESA. 
                                                      
1 INCESA HUB = INCESA + CTT INCESA + partener 
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III. Rezolvarea problemelor agenților economici prin contracte bilaterale 
- Activități CDI și servicii suport, împreună cu agenți economici și parteneri ai INCESA 

– la cerere, prin INCESA, parteneri; 
- Transfer de cunoaștere pentru agenți economici – la cerere, prin INCESA; 
- Activități de transfer tehnologic – la cerere, prin INCESA și parteneri; 
- Reacreditare CTT INCESA – 2020, prin INCESA; 
- Menținerea certificării sistemului de management al calității ISO 9001 – la scadență, 

prin INCESA. 
IV. Accesarea de finanțări alternative (terț plătitor) 

- Participarea ȋn parteneriat la competiții CDI – calendarul competițiilor, prin INCESA și 
parteneri; 

- Accesarea de granturi CDI cu aplicarea rezultatelor la agenți economici - calendarul 
competițiilor, prin INCESA; 

- Participarea ȋn parteneriat la Programul Operațional Competitivitate - calendarul 
competițiilor, prin INCESA și parteneri. 

O2.  Pregătirea absolvenților pentru intrarea pe la piața muncii 
 

I. Colectarea de informații referitoare la cerințe ale angajatorilor 
- Colectarea datelor de la angajatori/parteneri ai INCESA – semestrial, prin CCOC și 

DRMSEC; 
- Organizarea evenimentului „Forumul Carierei”, anual (oct.), prin CCOC, DRMSEC și 

INCESA. 
II. Oferirea de modele de carieră de succes 

- Feedback absolvenți ai UCv cu cariere profesionale de referință – permanent, prin 
CCOC și DRMSEC; 

- Implicarea absolvenților de succes ȋn pregătirea pentru angajarea noilor absolvenți – 
permanent, prin CCOC și INCESA. 
III. Activități practice curriculare și extracurriculare pentru studenți 

- Organizarea de stagii practice la INCESA – semestrial, prin INCESA; 
- Organizarea de internshipuri la agenti economici – parteneri ai INCESA – permanent, 

prin CCOC și DRMSEC, la companii. 
IV. Dezvoltarea de competențe complementare studenți 

- Programe de training pentru studenți la INCESA (ex. studenții din programul ProElite) 
– 10 luni/1an, prin INCESA. 

V. Implicarea studenților ȋn crearea și transferul de cunoaștere 
- Implicarea studenților ȋn proiecte CDI – cf. contract, prin INCESA; 
- Cooptarea studenților ȋn proiecte de transfer de cunoaștere – cf. contract, prin CTT 

INCESA. 
VI. Obținerea feedback-ului din partea companiilor 

- Organizarea de evenimente de prezentare a realizărilor studenților – evenimentul 
„Studenții noști pot mai mult – anual (aprilie), prin CCOC și INCESA. 

O3.  Dezvoltarea antreprenoriatului ȋn Oltenia 
 

I. Formarea de formatori pentru antreprenoriat 
- Organizarea de cursuri și workshop-uri Design Thinking – anual, prin EDUCOL 

/CRAF; 
- Mobilități și trimitere personal la stagii ȋn străinătate – anual, prin programul 

antreprenorial Full Bright. 
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II. Formare și servicii antreprenoriale ȋn Oltenia 
- Oferirea de cursuri de antreprenoriat și proiecte start-up – cf. call-uri, prin INCESA și 

parteneri; 
- Administrare schema de minimis pentru creare și finanțare start-up – cf. call-uri, prin 

echipele de proiect. 
III. Formare antreprenorială pentru studenți 

- Derularea de programe de antreprenoriat dedicate studenților (Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman) – cf. calendar de implementare, prin echipele de proiect. 
IV. Programe de antreprenoriat social 

- Derularea de programe de antreprenoriat dedicate studenților (Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman) – competiții anuale, prin EDUCOL, Fundația Ford și 
Primăria Craiova. 

O4.  Aport la rezolvarea unor probleme prioritare pentru comunitate 
 

I. Identificarea nevoilor prioritare ale comunității 
- Realizarea de analize și sondaje de opinie – periodic, prin CCOC și INCESA; 
- Consultarea autorităților publice locale -  permanent, prin DRMSEC și INCESA; 
- Analiza strategiilor și planurilor operaționale de dezvoltare ale structurilor regionale – 

semestrial, prin DRMSEC. 
II. Ȋntărirea capacității de răspuns prin parteneriate 

- Construirea de relații de colaborare, valorificabile în proiecte viitoare – permanent, prin 
DRMSEC. 
III. Conectarea mai strânsă a personalului UCv la comunitate 

- Menținerea legăturii cu absolvenții, pentru a ȋi coopta ȋn rezolvarea solicitărilor CDI – 
permanent, prin ALUMNI; 

- Activități ȋn parteneriat cu colegi și parteneri din alte universități sau entități CDI 
românești și străine – permanent, prin INCESA. 
IV. Crearea de punți ȋntre comunitatea academică a UCv și comunitatea locală 

- Colaborarea ȋntre asociații de studenți și asociații de elevi – permanent, prin ONG 
studenți și INCESA; 

- Colaborarea ȋntre structuri ale UCv și entități și organizații din învățământul 
preuniversitar, ȋn realizarea de programe comune – permanent, prin DRMSEC; 

- Crearea și participarea la grupuri de lucru pe domenii, sub egida autorităților locale, 
ADR SV Oltenia etc. - ȋn funcție de oportunități, prin INCESA. 

 

ACTIVITĂȚI 

Cercetare fundamentală și aplicată – proiecte cu finanțare nerambursabilă și contracte 
economice 

 INCESA a continuat, în anul 2019, implementarea proiectelor câștigate în anul 
2014, respectiv: 

 
• 5 proiecte POC în valoare totală de 35.353.311 lei finanțare nerambursabilă, la 

care se adaugă 3.550.591 lei contribuția partenerilor. 
- Consolidarea capacitații de cercetare-dezvoltare in imagistica si tehnologie avansata 

pentru proceduri medicale minim invazive. 
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- Soluţii inteligente de creșterea securității și competitivității prin monitorizare, diagnoză, 
reducerea efectelor energetice nedorite și creșterea eficienței energetice la generare şi la 
consumatori industriali. 

- Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii 
inovative de sisteme inteligente destinate creşterii eficienței energetice. 

- Sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic pentru noi generaţii de maşini feroviare 
uşoare. 

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

 
 În plus față de perioada anterioară, în anul 2019 la portofoliul INCESA s-au 

adăugat următoarele: 
 
• 47 contracte industriale cu parteneri din mediul academic și economic (IPA 

CIFATT Craiova, Universitatea din Craiova, Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm Valcea, 
Constronic Mae SA, Linex Wolf SA, Uvex SRL, Milba Rebob SRL, Naturevo, Mellspring 
Romania, Softronic SRL, Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public a Municipiului 
Slatina, Proiectant General Sistem Antigrindina, E.B. Expert Plant SRL, GIE Ploiesti, Proiectant 
General al Sistem National Antigrindina, Eau de Web SRL, Euralis SEMENCES, Caussade 
SEMENCES, BIOCROP, Syngenta Agro, Saaten Union, RAGT, RAPOOL, Maisadour, KWS, 
AXEREAL, APPR, PIONEER, BASF, DONAU SAAT,  RAGT 2N FRANCE, Cabraworld, 
Cummins Generator Technologies, CICH, Distributie Energie Oltenia SA, BAYER); 

• 13 colaborări în proiecte internaționale; 

• 16 proiecte complexe realizate in consorții CDI; 

• 2 proiecte complexe realizate în consorții PCCDI; 

Furnizarea de soluții tehnice cu studii de fezabilitate și transfer tehnologic 

 Veghe tehnologică şi Audit tehnologic în domeniile de specializare inteligentă:  „inginerie 
industrială şi transporturi”,  „energie durabilă şi mediu”.   

 Soluționare cereri de tehnologie, dezvoltate de CTT INCESA, pentru și împreună cu 
parteneri din industrie, cum ar fi: 

• Implementare și testare sistem de monitorizare a calităţii energiei electrice la Distribuţie 
Oltenia S.A. conceput şi implementat integral de INCESA; 

• Audituri energetice, conform legislaţiei în vigoare, realizate pentru Distribuție Oltenia S.A.; 

• Aplicații de evaluare a performanțelor operaționale a rețelelor pentru Distribuţie Oltenia 
S.A.; 

• Evaluarea performanțelor instalațiilor fotovoltaice de mică putere – beneficiar Stelstar 
Impex.  

 Furnizare de servicii proof of concept, ca parte a dezvoltării de soluţii personalizate 
(centrate pe nevoile clientului).  

 Furnizare de servicii IT (exemplu: clouding şi procesare pentru CS România SRL). 

Dezvoltare aplicații software 

 Ca urmare a activității desfășurată în cadrul proiectelor, contractelor, stagiilor de 
practică INCESA, s-au dezvoltat un număr de 8 aplicații software: 

 
• Software specializat pentru achiziția/prelucrarea datelor și realizarea de statistici; 
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• Software de analiză a regimurilor nesimetrice ale rețelelor electrice; 

• Software de analiză a parametrilor de performanță energetică a clădirilor; 

• Prompt Editor v1.0; 

• Platforma web http://student-antreprenor.incesa.ro; 

• Platforma web http://asti.incesa.ro; 

• Platforma web https://www.practica-stiinte.ro; 

• Platforma web https://www.profesori-buni.ro. 

Transfer de cunoaștere 

 INCESA a încheiat, în anul 2019: 

• 11 contracte de colaborare cercetare/consultanţă/prestări servicii cu mediul 
economic (Ford România SA, CS România SA, Adient Automotive România SRL, Procter & 
Gamble Marketing România SRL, Faurecia România, Continental Automotive Systems SRL, 
Cummins Generator Technologies Romania SA,  Asociația Școala de Valori, Baroul Dolj, TMF 
România SRL); 

• 17 acorduri internaționale cu mediul academic pentru programul ERASMUS+ 
(Angel Kanchev University of Ruse Bulgaria, Brno University of Technology Cehia, Josip Juraj 
Strossmayer University of Osijek Croația, Aristotle University of Thessaloniki Grecia, Agricultural 
University of Athens Grecia, Università degli Studi Roma Tre Italia, University of Sassari Italia,  
Universita degli Studi di Napoli l'Orientale Italia, Liepaja University Letonia, The Higher School of 
Physical Education and Tourism in Bialystok Polonia, Pomeranian University in Slupsk Polonia, 
University of Szczecin Polonia, Universitat Politecnica de Valencia Spania, Igdir University
 Turcia, Sakarya University of Applied Sciences Turcia, Istanbul Aydin University Turcia, 
Istanbul Sabahattin Zaim University Turcia); 

• 11 acorduri Bilaterale de cooperare academică cu instituţii de învăţământ superior 
din străinătate (Universite Nationale Taras Chevtchenki de Kiev Ucraina, University of Miskolc 
Ungaria, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Ucraina, University of Vlora 
„Ismail Qemali” Albania, University of Rhode Island SUA, Guangdong University of Technology 
China, University of Applied Sciences Darmstad Germania, Universitatea Tehnica a Moldovei Rep. 
Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova Rep. Moldova, Pamukkale University 
Turcia, Universitatea de Stat a Moldovei Rep. Moldova). 

 INCESA a asigurarat interfața dintre mediul academic şi mediul economic prin 
promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor pieţei pentru retehnologizare, 
restructurare şi modernizare: 

• Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul economic (FORD România, Pirelli 
Tyres România, Cummins Generator Technologies România SA,  Kautex Textron Craiova, S.C. 
RELOC S.A. etc.). 

 INCESA a identificat și soluționat cereri ale 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 etc.) sau personalului din UCV; 

• Module de training pentru utilizatori SOLIDWORKS ; 

• Module de training pentru utilizatori EXCEL; 

• Cursuri acreditate ANC;  
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• Cursuri de limba engleză; limba română; limba germană - Module de formare derulate 
sub coordonarea DR-MESC în colaborare cu DPMI şi DLMA. 

 

Implicarea tinerilor cercetători în activitatea CDI 

 În cadrul INCESA s-au derulat, în anul 2019, 10 proiecte de mobilitate prin care 
doctoranzi, postdoctoranzi și tineri cercetători din România au fost implicați în activitatea de 
cercetare dezvoltare inovare. 

  De asemenea, INCESA a găzduit activitatea a 2 cercetători/doctoranzi/ 
postdoctoranzi externi, 2 cercetători străini invitați și a coordonat 8 doctorate în cotutelă cu 
instituții academice din Franța, Elveția, Belgia și Rep. Moldova. 

Formare extracurriculară pentru studenții UCv 

 INCESA a operat programul ProELITE prin care, până la 26 studenți au beneficiat 
de training profesionist pentru a deprinde abilități de operare în câte două tehnologii IT fiecare. Toți 
studenții au beneficiat de burse și o parte au fost angajați, cu contracte de muncă la timp parțial, în 
contracte CDI cu companii IT partenere (Continental Sibiu, CS România). 

 INCESA a asigurat sprijin logistic pentru proiecte de dezvoltare personală a 
studenţilor: Forumul Carierei, Buzz-Camp, Info-Corner, Zilele porţilor deschise, Ford Driving 
Skills for Life, Ford Scholarship, Study for your future – Pirelli, Technology that fuels your future – 
Kautex etc. 

Suport pentru proiectele UCv 

 INCESA a oferit sprijin în implementarea proiectelor: 

• ProUCV. Strategii proactive de promovare a ofertei educaționale a UCV în vederea 
eficientizării accesului la învățământ superior, în rândul elevilor proveniți din medii defavorizate 
din regiunea S-V Oltenia; 

• S.E.U.A. Societatea studențească pentru educație universitară antreprenorială a 
Universității din Craiova; 

• ROSE COMPETITIVE. Școli de vară, derulate la următoarele facultăți: Agronomie, 
Horticultură, Litere, Mecanică, Educație fizică și sport, Științe și Teologie; 

• ROSE NECOMPETITIVE, desfășurate  la facultatea de Inginerie Electrică, Litere și 
Științe. 
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